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 صرخت لطاب لطاب
 طاطخغلا دنوص | طاطعنااهنوص

 ليساحعابرىعاضلاا نعأضلا

 ميج اب نيغلا
 ورمل رمال
 نلمح لمح

 برسافي براغي
 لمعلا لابمعلا
 رامصمعلا هةرامصعلا

 ثكمدي كمود

 مقن | رق
 لماع نما
 لفقثلا لكعتلا
 بلحلا بلغأا

 ىداملا ىوىلملا





 عوصإيف هت ركذ ىتلاتاقالعلا نماضعي نا نأسللا دق عئاطب
 هيفا هدجو هعجار نمو ب علا نأمل ىف ةرىكذم ةديدع ن أن ىتش
 :صؤلاو دعل هم طرف أم طقوس خلا تاقالعلا نم هزيم انا لعناكو

 كثريغلأم نيبو تأق العلا تأيب ت”لاهربيا قرف تدهول لاوجنا قيضالولو
 برب ملا نم ةئللس ةلللث ف هتنقخو ةيداليملا ! نم هشبل ف ىينصملا تاددتبأ

 ىلع بحينمىلوأ نيينصملل ىل تملا ىتلا صرفلا تصق انج دل تلأطو

 المسا ب دالة ميامام اق نآسللا قف ينصت دع .ةردقلا يوك

 ىلا غلادشو اي زملعلاب ىنقز دق هناق ىارت ياط نيسحدمأحا

 ضرمال(|هغاب 8 الغلارهسفت ناأم و لاق تاب نآسألامقف ا

 مستس يكف اردث ل

 تأ ولصخلا را ت وكلا ديل بخ ىفيرشا هداتك

 ان 00 هاف :تيحا ل دارا :

 اكيفاو اءرج لكش هناخ ناص ىفطصمديشسكملا

 ميطملا فلام ام ثح هن اذركسردب نا ىلكز مح ديلغ مت هب دهو كتم

 دّيسلامث هعبط ةنؤم ناهيكمن 0
 | تموىصلا ةياكحرلتب ذلالأ لمَن ىنتعاهناف ىرصم لبق

 اةغالابتكم ةدرقمل ليت رخذا دحر اصلا ريم رع رثيو ناسلا هنقف ف ةروكتملا|

 | ةعقاولا طالغالرسرهفي ندعو .ناف نضانالازخغ ناخ لل عرق ايرث

 | لكل نامحتما» م ءانلسجب م | ياتكلا ف
0 1 > 



 تأسللا هقف ظ قكطلا دج ش مسرب

 ادهرصرخاذإلوعاو لجرلالاعا| ١ لعل قث لغبلغ ىنل وعي يشاع
 00 ذوجت | | بلغلوعموعف ىريص ل معا
 طاب نيذلا ءلَيَكو ل جلا لايع | | وهام بلغىارلث عوف منيع
 -- مهل لي نيل مهين اكرم | نع رججت ىذلالجرلل برغي بلاغ
 .-متأعممض افككذاهلايع لأع تلا كلا ذ ريغ داهمالك
 اًواكوات را ءاتلوعاوأ هيلغد | (---  سعفتراا ذا عضيرفلا تلاع

 --ةلابعرتك اع ىلحو ا ا

 -لابجلانهرقنب ةديبدحل وعملا |------------ هيلع
 ءةاليلا دال, ه ذ ليعي دالبلا قلاع ا
 هراااهيوسي ةلظاليش ةلاعلا| | -تببحاام لكيلح !لوقي ناك
 ق!أعذنتا لعق درطملا نم امجرقتسي ------- -- --ذههإ و اك هللاع ظ
 هت افتراو أهولعل شلل نب تيبس | | اهمأمهس ليت نا ع ضرفلا ل وع
 ارك ازال كاذب تيبس ةدامنلا ةلال ! ضئاؤلال ها دع ناصتنلانخديفإ
 -----ش ىلا لاماكو لثعهلكم | | - لبطرم اة وح ام سظا ديبع هالاقا
 كلذ ىقكايلاع فللاعرت أىلل لاقي | (ىاليركذملق لأع ورودرمثيردح ىف
 -- - ةلق البدل ىديايلاع كللاعل | ياما لع مغترا

0 

 ا ببي ااكاد ىف
2 

 مجصس سي سل صني ك0



 نآسلاامقف 000 قاثلادلجا

 ”ىص لع!لصا حائيصلاو ءاكبلاب ١ ييظاو هننالوسراتعبان| 0
 ىنعم ؤلخداو لوعتملا «”نحمت | | ربزاولاةلولاع؛لوسرلا لوق

 لبوعلاو لوعلا لوتتنم مسالكل عقلا | قنعروجل ملص ناصقنلا لوعل
 دموةرإرحةل وعلا ن وكت دقو ةلوعلاو لح ناصقنلا همزليو لدعلاو

 ءامبالو ءانن ين نم بحلاو نب نمل | - لكم لئاعومف "كوع نازيملا لاع

 ببسلاإا 2 وش ملا توصلا نملقن١ نها فول هال ابتكش ناتع ثيدحفف
 توصلا مهكمل ألا ف بجو: ىذلا اال رعاك وز

 هت ىص عفر ءلصا كي ميلع لوعا

 --------- .هيلع ءامبلاب

 -ولكبريخ نمأت ود نوكي لب وعلا | أ----------
 -(تنوص ساوفلاتلوغعا

 هدموتةشازغتسالا لد وعلا و ل وعلا

 ميلعراكداىاتالف لع ىلوعم شوف
 هس ل اسس دمي قناؤتسا و

 دع هل وعد ٌديوره وأ قف بصتلا

 --------م نلاوءأعدلا| | ىلا نما َضرثك لايعلاعذ

 دس د طع سي وىلش 0 همس اك 9982222272200

 لاقيو مق افتو دتشإموقل لما لاعأ
 بلقلا لع مث اَفَس ىالئاعو لاعرم١ ظ

 _ -ةدشلا ق دعلاذ واجعل ناك

 اءادفر الورع و ّق ارملاو لجرلا لوخا



 فاثلا دليلا مسام ل كت:

 ناو ءمالانحن ديف ثيدحىف .| اونا ترزاأ هم تلعد و ةرزاوملا
 ظ -تدرسذاتو | |ةدزاو ىنلاوهوربزو عمج ءلمزولا

 ةعدمو,ي بهذ ةشإيعلاؤدزو | (ىزلاولاقنالل ملح ام .تعلرفف

 ابعاب لمان اريزولا سوينسخ | ءاجيئق كرهب لتو ميال ماكو
 ءازجب ظماضباةانعمو ةلودلا -جزغمو هل

 ناولالْفَملاوهلصالا بون نلا.| امتلى ااًدزو هر ِزأ ىشلا ُتْرَّزو
 01 _هتلقامكا

 يناير اف رذو تدجوأم

 لوع
 دصالاوهرع نم د ىخان قرخر صم

 ١نيملا لأع نم فت راكم ينعم نم
 او ضاكان عرش يطدحا عغترااذا

 لنيل ىلا لقنمت نا ليها الع | | أتعاب بهذ ئلارز وادق لاق
 دع لاعاذا نانيملا ناكلادتعالا -هرذوتسادقلاقيو

 لص نالدوج !رلامث ءاوتسالدع | | ل كير زولانموهفرازتاكلامالاق
 أ هدناكل وعم لوعملاو ىعاو لدعلا | | -اضيا ترزو عد ضاأمو ترزتا

 ظ ملقتو ةراجارب مخرت | | فدزأ ومال عن الذ فرزاهلاقي
 . موجها للك ة ل ا وعلا مخ ١ لوالاو
 قيل نعل موراعالوع لوعي لاع | | هل تلعج رزوموفلحرلا تدزوا

 اولوحت ناؤدا تكل خزمزعلا ليزختل/ -هيلاىواياٌرزو
 ؟نا١لاقو اوايمتوااور وتالنا ىا | |نةجدزادرزولا نملجرلا تدزوا



 قاثلا جنا

 | لسإباو وا وقو ,تأءاإ ةرمامدطع «رزاو

 آنه تهاشزمو ةديس نبا لاق ةرذأأ ,

 لديربزو ف جاوا نوفا مدمنة
 0 ا 07 ااا ع.ع٠ب

 قآمللامقف ما

 | سى يلسابعلا» 55 لاق ةرنمارم لخو م

 ىنمةزيشا) دي لقاذا هنالسايقب | | ظ لك نكل و ىرذارضنر زو ةارضن
 | تاكرهلا نم برضلا!نشىف واولا | ظ |انالارازواصخرقتالو ءلجي ىز#

 ل ىقا لعبا ةنمض١نموأ اولازدبفأ | لاترد او مي طوا

 اميل قاقتالا يئاجيغ أ - ىرخاردثاب :قئارش انالضطخالا
 5 رضايورصولا| . 2 وس د

 ا اًويزو دلجاوزيزعالب نتتلاف | ١ ظ ولذا هلاقذا!تفخ و سرمائضقت

 !قاقتغاعنا 1غ ريزولا لاق لغانم اسحيعتل دق قس

 ممسةاوذلا لبجارزولاودز ٍلانم نعوض ةدزوداسْذ وْ '
 اجعل ارز لكلا و عاالخا نم ىلا ايتكييسصل 2

 يوما قريإ طعن معي ىذلاةانعم 1 ”رذوب ثيلجرلاسنوا ٠
 اناطسارزولليقلقو يلاجتيوأ| | ٠ْ ريق تب دوزام نمجرا ثيل

 | لاقثاناطلسلا نعدزي ناكربذو اهنكلو تاروزوعرلضصا تاروجأمأ
 ضع اره كت نيرا هتسا أما اس 2------ تاروتيام خبتا
 الا لوقا كلذ تجزع وهو رزو اكد جرلارزتا

 اربذ ةمدازعبخ كذلا لحام لياينإلا اى هنغت ليخ 4نلا الملا ءابحريزولا

 ظ مرلا ني تذل ١ ناك ادهاحو ةرزوتم ا دقو نار تيوب

 انيك *رزاولارز وخ قرش ديلا - لع كلاو ةرازولاو قرازولا

 | -هلقتواةرزو تعليب اكلكاوللا |

 | أ ريمأل اذز زاجوش نالذ دووتسا فك | '

 مد هلستاوتيو | ١
| 

 خش ملسللللا



 ”ايسيشلا مس نآمللاهقف

 ا اد دحاو موج 2

 : احا هراهرازوا برأ نددع او سرو 0

 0 |ىك ذاليخو ال( وط | اكتمل دباو زو نمد وحأم قريذردصم

 ًاهلاقت لع هرازو ةيرحلا تعضو ِ ولعل ارزو ىفأىم نمل صايكو اراب

 -ةريغو مالس و برملا ل! نم يجي علازم د يغ)لا هلقنو تزولاا

 ًانيرحلا عضتىتحزيزعلال ب نتتلاؤأ | عينملا)يجلارزولا صاو اله ارزولا

 تلال امتحن ليف هرازوا| | هل عينم لبج ل صارزو لععملكو

 اغلاق بونذلا نمي مسيل جوزع |وناك ثيحف متكت زوو مظعلتت
 عييذ) ةحا هكرش ءامماتااهراز وأ ءاولملا مس ًءاويلم لايجملا ند

 ءاذواؤءارلاو لاقل اسم وار مام الأ 8 رميا مالدر وانا ليو ادذوا ظ

 ليقاأهلها ذاواىنعم تتاو رخل | | -طاءاؤشإ برزا نم ادوحأم نوكتو

 زوق اوس ليقاسو اهلاقثاىنعملا| | كويللاةرز ءالؤفكزبزعلا ليزعتلا ىف
 ةراكلاو لقثلاووشالرزول اكرهه !يتلباىذل ضبا بعاارالكفرزولا
 عرفو ابل قلالصارزولا رؤلسلاو / هميلا تاق امؤكوءدصااذهديلا
 ثيرجاغ واطي مرتك, هريثالكبزلق اال ياك خ عمو رزو ىف مد تنصخت

 اذارزيدزو لاقغي رثالكو ضنلا ماع | ليقثالجلار زوال مسام نعيف مصتحي

 لاب يشاكا رم عرهظ لقت (ملح | | رازوا|بعمج و لقتل ٍنانلا سذولاو
 - هات ذدرزوو بوثزلا نمو يلاب بولا ليقلاتزونادصا
 ارزو ةرااورزتاكوزب زعل لد نتلذؤ اتي نذل لاملقنو



 ماه مساجد
 - نييذ طلا 3١ وأسم نم
 نولخددع ندا ن أىعبس ثيدحلا يف

 وظع رش عادزوب ىارشعةنذو
 رةرودعوكرنز نزي نزو نم ةالذق
 ملص ارا اع ييصتمن وزوم كزعا
 دقلاذل دتعم
 يضل نه عيصقلا ةارماةنزولا
 لاعتسالاف
 رصق هيف تن وزوم ٌةيراج
 3نزودَّرمزو نالذ لكاديزوالاق

3 . 
 مببحرخ

 ناوغلا انهزم ن6 اد سايق هلبجما
 رادواام لين دب ةانرك' دارايوصنم نوكي

 _ عكرلاب مازووف

 تازوا ميبأو لاقتلا نزولا

 ل صلابووفصوق نزورضر داولاق
 جوا ىانالذ ب نزوانالذ

 حامل ل9 ءمليصا .ىارلا نبذ ةلتم | ًةبجو ىا
 0-8 ئذشلان رو -تمزر اد اعنا يلع تيبام برعلاتازوا ظ
 راّيشتم ناك ذ2١ن ان ن ذوق | مزتانانززشلانزورقو تذواهدحاو
 اىفزوإ لع سفن مزود يعس هالة رقاوا١نه نم نزوالوقلا١ذه
 هيلعمسؤن نطواذا نكماو
 لالجزمةلجلا تل ن وكت ميرلرب معشر داب اقو هلداع هنزاو لجرلا ءاكيالرملا نم ةارقل تزول ىلدعلا نا نيملا
 _نوزورعمج وأهغصوارج | اتلاقواهنزاودو مشزو من زووف
 حيك او نريطل | ظتحلا نيزولا | | غنم ةيحان ىازسج !كزو يضرطوق
 كوب نيللاب لب. نوطلالظنحلا | لاق رئاذح البجا ةنزوهو
 _ ةقالعلا ردا | اديسز: الا ىرظلا دعا بصن ءيويبس



 قاثلاردجملا ممم | مر نأسللا ىف

 فت شاوريهر دو أ,مرد تزيانهو - لوقعملا تزولاىلا

 اناز وون زاوم نيئيشلانيب تنزاو | |نإزلابات زوريه| للا تالف تزولاقب

 تنز دعناكا ذا انه نزاويانهو | | دعابكلا قالطا فنزودقف هلاكاذاو

 ءميذاغوا| | ه1 قاذائشلا نزو ةععاسم نزولا

 ذولاكك نزتاو طعلا نزولاّمي ماعلا كرصاذلا نملفانه

 ذزحالا سس او طعم ادقذ لاقي | | نمقالط اءصخاذ انفلات نزو

 وس لكنم اهءفانتبناو لجو رع لوق هعجرم ىزلا نول ال اصاخل اارعلا

 هللأ لق نم نزو دع ىرج نوزوم -تزوالجلا

 ميطتسلالميلع هللا 5+ امزواجيال | اهلسلازعلتس خرم بع نبا شيدح ىإ
 نمل قو اناصقدإل يف ةدايز قدذ | | عبب نعال لل وسر مف لاق فلنا ىف

 : ويش لكن موا نوزوم شبك ظ أاوتلق ن ةودورنم ل كو ىجزخفلا

 خٍيدزلاس ىلا طاصرلاو ديدجلاهم | (لاقزريوتح لن علجر لاقف تزود

 سسق :باهيلاشو جاجزا ]وق انه ريدقد نالأن زو ذ|)عحروصنموبا

 ؟ةنه نا|هرحانيضتو لع نوزوملا رامخلا عس نعمت رخاةنرطؤ صرخو

 صارمرل ]ثم نزوياماىلكرهاوجلا| |نزوت ةحيإؤرف دن زوت نا نبق

 لاو عازب نقلا رم أىغلاو ديدحلاو | | ةامسريث اككنبالا3 صرخت هزرحتىا

 _لكزوبئةلكدصق داك: ضفلاو | (اهد دقي وأهز ىيصداذلانالانزو

 جرثوم عت اكن مل قونعم ليقول اكيالوا اه نزولاك نوكيف

 نع كزقو ازومولعلاردّعلامن١| |كرخيرهونزووارهول كا ذا مت ءلوق

 داقملانانيملا | | مهطاونزووارط اولاكا ذاو ىنعملا

 ووسع لعاراهتلا نلزيمماق | | نالغل تنزوو ازالذ تازو لاي



 5ك 2 وبيس لاق تاضعإلا

 ,نستتنا ع عواطملا ذعو يح 0

 لصالادعمب اذ اج نزولاىاةنزا ولا ظ

 اوهامت ار دصغ يمال ]

 يي ---لاحلاةكيهأ
 بصتلارزوو انزووهر دان هاولاق
 لاحا مضوعف موضوملا يدصملا هع.
 نو نوم كذاك فصلا دع مترلاو|

 5 5 0 5 0 م

 ظ تدلا لاق نيزاوم متازوابددحاولا ١ لدا ةملابرزولا ك!1ت20ارصحم نمنقنأ

 لازما ديري طسقلاربزاوملا مضت ظ يو ش

 ظ ظ | يو ودسج رتل

 نآسالامقن ممم تعب قاشلاللجما

 ---------- نزاووا| | طالتخا ف ىارثامانم خوب فمه
 مل برعلا تن ارد وصنملا وبالأق ١ | خازوفري'كى رايح نواس رلصا

 اريغورمتلا ارك نزويىتلا تاذوالا ل ل ل حاس نول ربما قل

 انيذاول ايدحلاوةراجتام اولا تزو 0
 اهىلوإق اننا شو نإززيم اهدحاو | |. ىرالوسو نم ذوخأم قرفرورصمأ

 مب نزودىتلاة لالا لأقي د لاقنم مولان م القث نجي ناتسول :

 صاع وجل اَق اشيا لزم ءايشالا . -ضفنلاو لقمازور تزول 3
 اهابق مرق كل ءايواولا تيلقنا نازوم | | هلضم ئشبب ش لقث نزولا ثييللا ٠
 ' |نرريلل لوقت نارئاجو نزاومممجد | | ذه تزرئاءلشمومهزدلاتاثواكأ ٠

 تلقوا ذئم وي نزولاو لبنت ف

 دانا: لرياعت لاق منيزاوم تضخ نم
 | عضوشف نزو نخوا زو لقت نم

 ا لصملا مضوم نإ يملاوهىذلا يسالأ

 !انز ودم ايقئامودرمفميقنالف مترل وق
 ١ياعالان بالاق سابعلاو للاق

 د دقوانزو ىدتع الغلام لوقت

 نيرا نزاع ضان
 ا

0 



 بطشو ين ثمشع وسلا دعيفخلا
 .اموج كلغ عمدت اكسو كك تّصَعو نكت و

 0 امد علا ذا قبلا نلول لاقي عمدا(

 اههكتضنخ | لوح يلع قايامدعب كلذونرق

 3 افا بلا غو هز طم حجم ةعازجا لبق كلذو بْضَع
 0 ظ وهف منرك قل عرطبف | خا ك اطلا لاق
 لايخزعرلقلابشداح قزف الصم ١ - مضَع كنالاو بْضَع

 : دواخو) حوت برن اورانلاتخاب 4

 وحلا كل ذكو ترتفد تنكس اغونو ظ ؟.نداضلات ل 2000

 -مل ا ثيضغلاو | امسشوتلا ةريضخخخلا ناعم نملصالو

 اهدي ىنلااهخايا| ظ -ضخأ الدلع
 -ةخايب طحت ظ امههت ارملاخع

 -رمبضخ نكس ويب ل يجرلا خاب ايدضتخا رخو أخ اهريغو ولدا زغ
 وحلا لاي ليا راف خا وردا خاب لحق حآ هزت هاعب ب نجل يقو
 عبوف نكساذا ١١ اكحرصالا جام وا بخت كانكو

 نكسوتحوترإ ىلا ىلا الازم دانع را ظ - ضخ ل معبر تح

 دراي ورامتللحا اهتكرحاخاءكملا تخل بعوبا لاق
 مزمن ممناو ايعاىا خاين قحادعا ظ وى ١ ءاكدلا ضل مايا غاص لف ظ

 -ءايعلالآللا توكل ظ ٍالدلا هضخول
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 حسم
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 ل ١ لنيك هاوعا شل نهو حيلطف هب

 2 طوسللاب طلخي تاك لذا ريتك ةقرقأ ٍ

 ١

 عب
 ْ - رض ركعلاكا تسوين |

 تلج خلعت ِعَق لجوء هلوق
 7 وء

0-5-5 

 دب دق بانعلان الم دش لاقيو ا ”

 أطوع د :ينضلاو نه وارخل أ اهو طوسلاب|

 ايفزخدي باذعلا نم عونزكل بما

 ع 5 لشملاو مالكلامب ىرج طوسلا|

 ا كيذعي قلن ا اسبا يعم طوقا

 ٌْ يانزلعلا نءاطىسا

 | ضو !لغس و مكس ءاملا ظايسملا

 ةداجاسفن! ةجوصسقفل زنغوا لأك

 نه ناي ايزو صم طايسما

 ا
| 
َ 
| 

0 
 ٍإ

8 
]| ' 

! 
1 

 0 كا 0

 |نملخني فا تل

 | !يهزيشلا ىف تيكح نقو وكلا
 إ

 2 4 كلا كلا ل لا

 ”ايامصتو طلت ىا اطاسم |

 ا

 بضع لاعم نم ليصاما و نيعلابإ
 ا

 هعئازب أم كل لقن مث بضق و ملقا
: 

 ١ -مطقلا تشعلا ”انقزب جد
 0 301 10 وعالي لص 5 ْ

 ؛ .هعطق اضع ةيضعل مىض 58

 7" لام لوف لجرلا لع: برعلإوعنتا
 1-0 ١
1- 1 : 1 

 علي عطغيرلع ن وعمر هللا هيضعإ

 0 - ةلجدو

 3 بضع رسب مطاولا نيس ل ثيدضعحلا

 تنآأسلو "اة مو مطاق

 95 - شللادب لثم َقيلذ بضعا

 0 )اا
 ا

0 : 

 يعن تابع جد 0
: 

 9 0 ياسا

 اكاذا نان ةبيرضعمل هنازاقيأ ١
0 



 ايميرضا ذا ءاطومسل منيا د طاس ٌمسسو ادي وست عرمأ طوس لبق '

 _سم طوس! تلقاملصا هطوسيو ا
 باطضالا همو شدا توصلا
 نم طوس طوسفا نال لت خاكأو

 وس اًليز تيرضر توف و طلخا |

 درب هورس كالا
 ب 5-0

 الاء نجي ىذلا طوس موهرقيلا .ايقمغو:يصعلاسانلا كرك

 8 ماي تناقف اولا اوس | نطاصل وتو لك
  اًطاوسا لصالا دع منتو تاوترتغاة ميضيدعوولا

 هتعملدا ىضر ةربره ىبإ ثيدح ىف ظ | كلون دبا هن ط ومص امييلعهلل |

 [تيتق وانطايساب ميرضن العجن | ناديك يعمق نمو طولختو ميو نم

 وهذ ايلاب ى زا نكهريذ الكنب! لاق ًاهعد نامبس لق ”ةلخاهنكا
 انطاوس لرسايفلاو ذاشإ (ليدبت ءئالخاو عاوو مث

 الكوس هطاسأ [يدادطلم دكقالضألا نه كآكىا
 رادلالخ لي نمىلوا شي دعا ف أممهف طب اًقشن ملح ثيدعىف

 50 نزلا مشل رهليق نوط اولا هْناطيسَي
 -سانلا امي نونرمعضي طاوسالا كرمال وطوتسا و رطل خ ميار طوس

 ذا ازع طوس مط سف يطوأسو| | اسفامب طبسا حا تال طوس ظوسلا

 ةدريسزبا لاق اتي كا ذءلع دزيرملا | قتشموهور ىف ايمدللا طلبا دوا

 كا وس تت دار( ماراو أبرم لل ا طلخم الى ل خ نم

 ظ 2 ا



 .تاسللامقف

 لدعو سرس نال ض يال غلا كىضلا

 كاىصغلا

 مضايب دل شلاب ميش[ سعلا كاملا
 كلثم سانلارب رمل هر ءاجت

 لخلل غن ٠0 (تك وخل اوه

 ليزل )ليف د لوشلا نه تىضاازبقو

 اليد
  قشني نيحلوفلا علط كىضلا ١

 تح .رخا هك اوربا سكييَض

 ظ _ كاوهضلا
 اةعلطلا عبلو كا صضلاو تملا

 وتلا ثوصخلا  لكوب تملا
 -اهقيربل ويا كىصضلا

 ءارغل الأق تضاح ةًارلا تككض

 ادولف نضام تكحفخو هما
 -هيب8) نرم

 هن اكضاذ تح وآلام مضوح كىض١

 ْغ_رغعتلاو نبي امكءأملا منص ىديا
 - اولا

 -ناببسا ةظوأم قرطلا نم عا يصخن ١

 دولا وهزم بولقل ا تاكجين

 قاذلا لجل د

 امهملا ب ىلعلا كش ىتلا ؟هراين

 ةرأايخ ئد لك تاكعفو

 -سيتل مريع ضهاظ كحاض ىار
 ةلكشلا كحاضمل كيارن الاقي
 _انتعل ىو الكشملا ددعرهظت ىا

 -توصاذا كىصنعدرعلالاقب,

 ::يبرعل لذ كوخ رن علا ثم

 ةيكاحاولكو ناز سلا فثاحخو

 :يبغارلال يل دؤ كود تدجوأم

 طوس
 لع سات ىص دك دصإءرصم ظ

 ااا
 مضا عٌءضغي ثيبحو طوسل أب برعضلا

 *» بيعي نل ا ظلدحلا كل لّقن ب عضملا

 - ب ارطضالا

 :مورضعبب ضعل ئذنلا طلخ وسلا
 طا وسما يع

 5 , موضعي ّصخو ثالذ رثكآو مطلخو

 ًاهفطلخاذاسرئلا

 طيس أم طاوسملاو طّوشملا

- 

 طتساؤلب
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2 0 25 

 ا

 ظ
 ا

 0 بيرل ١ كك

 ةررهى ناطظا
 | ةفمابكلك 9 ن تاز

 نجا زرو قرط ع امل تيضزالا لاق ملأ يق ذا

 ظ شيلا ىيفأ
 ظ | بأي :ق هذ يد ىذذلاد كيفذال ذاق

 -قنهزد قيهز دخلا

 . (قازه و قارزغو قور ْنشميئظ

 -.ة3العلا هكتبرس داكن سسأ

 1 7س! بنظلا و لجرلا قدره

 تاوض

 ١ | دا داب ل وقلللا توصل ةياككللا
 ام | . تاره تييعوكغر
 ظ - نو ةرعم كوىجطلا

 و ادد ووو ىوقت ترجصا

 ] ا

 ا وشم احلا عزبات دعم ثيدلاقأ ب
 ا

 | قربا نع هءالجن زا عج تضخ سا
 كا 01 2 تيس ص 111 إ1

 م
0 

 ١> 0 , مس م دا ع تاور ف ممل أ
 مرت (١ ريم يبخل 1 يطيح و 2 ٍإ

 تأ 2022
 22 ب ببر بر بمواد 0

 اوما ضاتغباكألا انوا :راوتتسا اكعتن

 ظ 0 9 ظ

 أاهترهذو
 ا

 (فع ب اعي ويلا ذك لج لأ حخا : ٍِ اا - 4 141 هد 25 ؟|

 ْ - لأوف دع تسفأ ئوض ١ احر

1 

 ؤ

 يدينا
ٌْ 
| 

 إ

 71 يم ا 2 رك ١ يرش 0606- 37

 ذه 5 |

| 

 نعم عز ييحضتسا ولجرلا 5-5-6 ْ
 ا

 - حور سس .متنادكصما

 5 وى

 - فر تاوعضبأ مدد + م ت6

 ْ 5 ضرومطلا قلك أ | يحفم أ 5

 نسر اعلا وتم ياووسلا نم يل حاصلا ٠

 -ضش فاه قولا ذاق 0

 - قثللا دلع مهزلنا تي

 درا ضل مرقم نم حرس لق :كعاضل

 ضوقلا نشعررشبأم

 اكيكينالكبب ىلا نسل كحاضلا ا
 مج

/-5 34 

 0 3 قوحاملا

 ان
1 
 األالكو لس ِْ
 إ

 الخياع يملا الاب جي اكيصالا | | ق

 2 دمم هم مم مج جس يم تح دع د وو هاه هل صحم مروع ماع يمص ل اص اممم همم

 مل 10

 - ا

1011 



 تكأسلا مقق

 اةفجع م كاوخنلاف ةاهقبتلا ىره ملا
 (ةقتوةَق لاقي ةَكََق للوقب ناوهوأ

 | تماس هك خك نيف صغخأ ذ ذاع
 إ

 اف عر م .اجدقو فهو لاق

 ٠ْ
 ا انكي جارلال اق

 ع ا هراياكسلاف هيت ةاولاق

 ] ل كهل زاج ايقنت در عاشنا

 | لقا 37 ناد 2

 اة سلا نصوشو ب قْوْعُم برقا ظ
 ا ا

 ا ”؛هاوطيصازم قتشم درول سرق ٠ْ

 | ظلت سيب وهو سي ّةاكريسلا عابجلا

 ّْ طيس نإ( ميسم

 6 قيمه هما ابقوت يع الصاد

 ْ ةقْمقلا ليقت بنقوش لوبا لم

 اصالاانتققا نمرصا غيغا هدي
 ١ قارقح برق لافي نادرولا مرق

 لا ضراييل ا اول ىف نار هايغاجإ

 هقيشلاولق 0ع ةقوقها

 أ د جاتا عاق
 سلسل ا تا لا ا لا

0 
 سس ع عل علا عع حس صحم يدم 2 2 ل ماس حسم د م ميم - منع يسع مي ل مم م سر ع سم

 ملا دائاعرشالوغو
! 

 2 سس تل يوم يس اح تحسم ع

 لقشيسلا ف ةويقبقلاو ترش لاق
 اهني زل

ْ 
 15 4 انتمي نإ لصضاكت تجأ |

 مضامأ ذإ ع أقوم بقا 1

 لإ ناقو) ]

 هقفعمل بلا سعي نبي | ايقوفت

 ةق بلا كاذزك ءءيضان ظ
 ١ اا خعا ْ

 ابعملاريفاوهد ةقئقعت نم هلك
1 

 جوع حارملا سطاطتسإل إو ديننا |

 كلا هدرو تقتل أما لحما ١
 اقل قيف كيت داطاتودا
 هصارعمح ,اقسقو قاوقح
 شالو ةراد#بت تسل ىَرّز اأنغا
 ةقيقهأب ع ةيور بنعافاوا
 راوي لاف - قوة امج ولا

 ىاوص ىو وأ لاك مرش اعلاىلفا |

 ”يانرعبلا كادت, م تورقلاب 0 1

 1 ومسم يمسسم و مع همم معسل

5 

 5 مالم ةهالو كرب رع اد لاق

 يذلا
 تت م ل تل 2 م اج يس صم 2 استسلم ةيماس سل ل لل اس سم ها حصا

 : '(ةيدر اق دمتم يوذعغم ةقوتش 1



 نآسللا هقف م . قاثلا جلا

 ةفتن لجر كلل خلاد عمدالاركذ
 :هئسرحل ثا حارا لوصنم ولا لاق عوج أ لا ةعرجلا نم
 ةعيطنخلا وزخولا ظفحا مما برعلامالكأ | سا ظق بفن ميلع تيبّرجا م رطوق
 !نهلوقت برعلا تعمسو لاق نم | |صاخ ل عْنملقنانهروبق لعق
 | عاس و ريغ ناكا ذا تاتنم ليجرم تمت  ماعدل
 ناماخلعبلا ثوَشم ا ذا ةوطخ براقي | | فتن دنعاث داحلت ىص لحي امدصم
 ئطويغ ناك كل نك |قاطارث:ماهلاوا ةجاتجدلازمرثيرلا
 ىلا ليطالانم َمَلَقَس ام عتتدلا | | .ناضالك طي اررهعشملا عزت هلع
 رفظلا كلوح | و قش اف فتن اّقتن نيم فتن

 -ةشاربعلا ف نقش تادجوأام | + تس وعشلا تفشنو ئنانثت و فتنت

 سلي عزن نقش ياي سلا فدع - ةرث
 -ههيشا مورا ءزن ٌعتتلا 0 ا م رح

 عرس و نومدن !مدناكشلزو تلت

 ادار وضلارتض كي دصا دسم - نوتنملا ئشلانم
 كويطلإ نم كرمضرب لعمق ثيللا| |  -هنسم شام طبالا ةفاّ

 اق يف ةياكحلا ضدرسصتب مكي من | هدب كعينأ م اَتْنِا
 هم مديش هءوو مجدل ريم | | 0 2 35

 ذاو ياذا ههيعمت قمع 1 ظ (١ 2 -تعس فنا نكماوؤلكلانمنا

 لاق ىئضلا»انتشاوهاشو ١ معازمفنني نه لاذم كمن لج
 - كرمصلاةباطح َهَقَدَقو ظ اذا يدعو ناك.ةرصقتسلالك اتش



 قأثلادلغ أ تأشلام5 ردك

 + يف بغن 7 0

 00 يسم تكس ا

 قرلاو دلتا هن ةئرلا بيبانا بيني ضعي تاذوجأ

 :اايغل بغني قرلا تالا بت | |تنل وسم يوب

 -بغنب لحل وص ثدحا لصا .سنلاهطارش يا دعوت

 ءارلا نمأآحايغن بعشر ماظل غنا (بنالزيب لاقولو ةدثضلا كلذ لكو

 برش اقبال | الع اكول ازئاجب ناكل ةريل تف

 فديو نهتم دوا اضالأب ثيللا لوغينا يد ياما

 بخت ءاملاو قبرلل جالتباككوهدابغأ | 9 5 1 ضني ندد ن اكنانذاتت 0

 ب كنركن نشب | الية هاا مار

 00 تش تكاور لق تطال ارقعلا قوفام نقلل بوبناو

 الل نواز جرم تعرتب ىف ١ دل ما وتعم بالك نم 3 و>ان ىوطالا

 رأيا نكو جرح ابذن غني برشلاف تام طل بوبشالاو تريلا نم

 اهعمجو عرج يضلابةبشتلا ةعرشلا ظ توتال عنالا قال

 أح سيم.

 اح اولا را م ألا لبق كيفن عبالا كل نه فتق :فيرطل ملا بوبا

 رججاو علا نيب كرفامكمساكا ١ | لاق هيدا ب وكامل
 ملوتو نه ل ثم ارك اوحارتأس | يضل مزلاو قيرطلا وهو بوبنالمزلا ظ
 ةرياتم دج ارش تددابف| | هدول
 || تت تقساىتح 1 5 ياكل باسل

 اد

 ولا -دينأد 0 يع



 تأسلا هقؤ

 اوكّض ذيك الها دضولرتلاق

 - | يجبصتو اسويتل ابيبن
 ره لا ليعل دو دولا شيدحٌف

 ىيتل ابنك نيفرسانلاأرغاذا
 داؤسلا لتسرسملا توىوص بيبنلا

 ةناطلا> ان امكن مثد احبك شيبدح ف

 ٌتِنَتوا تبدي نويل ليربوهاذاق

 ةهيعوج ع 0-5 اراحئعصي

 هيلز هل وقيراث اى نب سلالغدو

 كتيرا /و ساّدلا نم راق ميسيلرفق

 اميعط و مداس قف رف

8 
3 

١ - 15 5 0 / 

٠ 1 0-5 6 
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 هلم لوط | ذبل ووؤخلا دعا | معزو لأق ضرالا د عالابح تدنب
  قالعلا ردك صوا | رزجا تاشب يبس منا ةاورلل ضع

 سداالرّ يكتم اذا نالؤ >ىتع ف | | كسا اببلا نم برضراسحلاثيللا|
 - ةقالعلا| تيقبشعلا نمراسلا ترهزالا ليالأ
 الق جلا ردبام :بودالاو ب وب الأ ثييللا ظ لعر ولاق ةراَصض ةصاولا ارو
 ةلئعفأ ضو ةانقلاو بصقلاىف 2 شعاب واتلاورخآ تبن بارطعلا

 بيب اناو بون |ممياو

 اممجكعرلاو ةبصقلا بوب ١ك يبس نبا

 (ةليطتسم لقب لن و اهلا ترّسنو

 بساناو بدياث ١ رطل تراص ضرالا

 مبتسما لع اهنهرضنلا جراخم ةيرلا م

 ةيلرعالا بل ةدشنا هدداذي| اواي واتت ثنا



 قاشلادلجلا ٠ ومب إم تآمللاهّفف

 1 د لاق ث تيس ماحس فراعملا عمنا ىّرعملا» ا

 ظ ولا ىرلا' للا قتم ةارملا نس الاد لاقأ

 اع اطلسلا باوانعن هبعشم | -لاق

 ٌْ عنقرق اك بو لكن مرن وت اي كولملا ظ نكات ركن ملاذ ز سان ا ةيراع الف
 كاكقداشمهنلا مس ؤي ير | رسخت فلا اف وتم هز سأ ع هرهيتن نم

 3ةقنعا نق تا جراغمو ظ تالا نزع

 يسر و دو طم و ةرءادع بولىحت | | قش ا تدرلا نم تحرزمريطلا ترا
 امريختااذاةبادل لمسح نم !اهلقت كلل ةنابلاهرحو ثيردحلاهل

 كؤاجوكداقو ةرانوخديزولا| ةلج شكا رلص ةله  لخغدن
 امهكرتواهنعل دخلو قاااذا - قتل شرلاطوقسي
 | ل ىرللانهع نهى #/لوصنموبا لاق | اريستلاٌس ركيىزابلاو ثرهزالاداق
 ُييظ او لاقرداف ىامجلابس اج ظ -سضخت مرا وجا وت اس كل انكو

 -بارضلا نملك ص اباوتلا| | ساجلازعرستسلاو ريعبلا نعّرب لل سحم
 ضرالا | اه توا ةيداجلاو ةقانلا تريح طقسا ذا

 ظ اقتهزالألاةرعض اومذ اي هطداصاذا| ٠
 عولأس مح واسمح 0“ ناصية ثسح ةنهريحبلا نوكي نا ريعبلا مسحت

 لقوثنادنع قيررا قحوطاطعاف بكا ذاف رهانس كاتو شرت قىح

 اذ ىتكم ارا قيسيضاكق اد لتشساو ييلهر بهادك اًمايإ

 ددراعيقلا غتبتي تابتراسحلا هيض دف وضاوم ىف منمرحي بأم

 بدرا ةدزم وهو لبس هلو دلما دعو دوم فلج
 : لقتسوهدهريطر نم 6 5 هيا يدلل



 1 3 ودنا قاتلا للجا

 - جايحلا دنع ماص يبي د | | 0(دابألا مبني اليلقائيش ضدالانع
 ٌرىساوكش ::ذىكل لها سولت اق مر ةفينحو) لاق اقر دم ضضامنا
 ىردمعا| وينتالوريكضعب ىنملكيل ضال وست ءل ضخ تبشعراسحلا
 | يميصتو اسويتل ابيبن | ع عاطلإلاق ني دن الكا ةيشانلااهلكأت و
 رمهرزرجا لعل جو نوحلا شيردحف هراستم ثور نك ايت داو اراجنعصي
 ىيتل اسكت يفرم انلا[غاذا| |”كللاةهلوقيراث اى نب سالو
 داؤمسلا لش رسنملا توص بيبتلا تيا ٠و ساّنلا نم الث ١ ميسيلرْفق
 اطل ا.نارس هن طبك شيدح أ أ ن١ بلك باعا ضعي ىف ىبحاهلاق
 ُتيَتوا تيب ىويبل لوريوهاذاف يعط وتاج ىف نور اب يبشراسحلا
 هلم لّوط |ذ1بسبن ووزخلا لع ا معزو نأق ضال لعاابح تن
 _ مقالعلا تردى سصوأ | رزجا تاب ميبش منا ةاورللطعل

 تداالرئبكتس اذا نالؤ >ىتع ند | | طساتابنلا نم برضر [سحلا ثيل ش
 - ةقالعلا| تيدشرشعلا نمراسملا ترهزالا لباالا

 اترقجلا سبام :يودالاو بوبالأثيلل| |[لحد ولاق ةراص ةصاولاضاررلاؤ
 ةلوعفا فاو ةانقلاو يصقلإىف | ا- جا شعإب واتلاورخآ تبن بارطلا

 بيباناو بون امجلاو ظ ري ا ويرك« كيئفاربزكتن الخ

 امبهكعرلاو ةبصقلا ويصسو ا.سصطم

 [ةليطتسم لقب ف و :امهملاتيينو | جايفا ةكنلا تروص كير نصم

 بسزناو بساناأط هم بات سام ءيبن تدوص مهم نمو

 ميلا لع اهنعرضنلا يراخمم ةيرلأ ايكحر,دصلا تن وكف
 ْ 1 ا م ل عع . يسره لص

 | هلرعالا نبا ولشلا لوقو كاذب ابابنو اًبيبنوأكب كيني رسيملا تين
 مسه 2 تح



 قاشلادلجلا ٠ : ا نآمللاهّقف
 | 3 :1 5 ١

 دلاقى تيدصاإ مازحا ا أ ير ملا مكاو ىرعملا ةدلسحمب راج
 و

 1 وع سب حارس اهلا ملا لثم ةرملا نيس الاه لاق
 ظ اع اطلسلا باوانخن ومصقم -لاق

 عزقرت اك بو لزكن مرن وت اي كولملا َنكاموكملاذإ سان اةيراع ةالف
 خر ةراشم مدا مت سؤ تيب رخلا سمت ثلا ىف وتم هز ساو هركينن نم
 3ةقععا ناقد تا جراغم 5 ال عوع

 | قصت رو دوطم هرة_عاذع نولىحت قش | زرلا نم تجرح ريطلا ترسل

 اييعتااذاةبادل لمح نم ابلقتدل تيا فو توا
 كاجو ردافو مان لخديزوللا الج شك ارلصا ةلمن غم هن

 امهكرتواهنع لد ملوث لااا ١ - قدعا لسرلا طوعسب
 ا/ءطوصنموبإ لاق اريسصتلار ركيىزابلاو ثرهزالكل اق
 3 سنت مرا وجا وت اس كلل ذك

 -بارضلا نمسك لص اياوتلا ب يسمن
 ضردلا ىجدهذكتافال تكلا ١# ةيداجلاو ةقانلا ترسخ طقسا ذا

 ةمايقلانم| اههزالألةرعضاوم غاي طداصاخا| .
 دولآس نحوي نيب و لح نهيب توك نارمعبلا قد
 قوتاددع قيما قحرطاطعافأ ع بكا ذاف رمانس كاتو رينز 2

 اذ ىشكم ارا قييرناكق ادع تشاو يلهر بهذ اًمايا

 هدر عيقلا غتبني تابنراسحلا هش دف رو زاوم ىف متمرد زثأم

 رة جزم وهو بنس هلو دليلا دعو دوم ع لجد
 ١ لقتسوهوربطر نم ريخُفقو لو/ن أ مّزلارخا ل جزكي شيد



 امن يصرقني درب ءارعلا لاةرهسح وهو

 اذا بحت امكليلكى اريسح وهو
 هل وق وانك )065 لاره نع تمّىق

 سقف طسسلالكاهطسنتالك لجدزع

 اكسيد جارك لادا دوس (ًمولم
 ردع خالة وس قبب, ىتح «سعا

 ب ار تضع ىل وعد رفا

 أما وأ ضرغس عطقنب قح اوك زيسا ذا

 | مظنلا عصا هنيعجرت اذ ىصبلا
 ظ يو هف د لحوار مدع
 رماطعتما لن تن لتّشااذ!نزسصو

 ميظبب ثدمحو ان زح مسا سحرك م اهعلا

 اعرتشا رم نم فص وو نداوؤفص

 ظ .ةم انتا لع عوقنطا متمادن

 | مايد دابعلا لع قحاب لجو عع وق
 مىاو.اتد ا م ا ا 1

 اذان منح نزرل )وذا ةسل) وس خرم |

 | ذأ | بيف ةمفتماكلالبا هتلر

5 
: 0 

 ظ صحت وة رحىاتارح

 | ضني لحاسلاو قارعلا نعرج] ح

 املج ةذىشكم ىلا نيلسملا ظ

 كا

 نكره ىف الاقبال ىرضزالل اق
 وكل لمح لنح جانا نشكياك

 صيت حرا لام وقتال ينجم ة

 -نثكيو ابهذررالبجنكسإؤلا
 بوتلاثوس اىنعشمابعلا تمسح لاقي

 اعدننك اذ هينع

 | هبض»و ءانإح تيكنلانبناق

 - نيحاو عمت رؤج ا

 ةليل نم ام دابع نب يب شيددحُت
 لكلا محل لاو دنس كمال
 -ةزكذ آلام يسم ىوريو ىشكيعا
 :!هييلعمساناوضر ىلع شيدح ف
 اءيس كلل ذنافا مش للسما

 : هلا ىض نا ثيدح لتم وال

 ويتسع

 - جي ابهتررشق ى اق ىجتنلا

 وث دنعإ ع جرت ىف خره) اكلاق

ْ . . 
 نأمصغا نمانصعددي ريت سس و |



 قاتلا سجنا 5-5 ناساف

 امَتساوضو لاتاوأّ الما هلق نكات إتح ولما ى ردا

 بعل دايبعا| ذا ظ هيدي "حنو سس 2س اا

 |ىااوشاص ميقا رجشيدحف | المأت ا ةنعيصتةيرسح ضاشكالا
 أهقئاس بمتتسالا | ىفشكا حا
 زوال لة عالي حلا ثيدحلاغ. بغل ءامعالا ومس تلال
 2 اوس قانلاوريا لا ترسح

 | ىاد عنيا ى دعتب تلك تبعا

 امد مسح حو ركع ريس اهي

 5 تاداذااهسحواهرصاد ومحو

 ف
 ١
ْ 

 تاك ورسم يطع سس رد وبي نيالا ظ

 نهنمورغسلا ةأيعاز,ج شيل ليلك ظ

 - ىيع كإسحا وقن ظ
 نكن ميو ساح و لس" اه كياد ظ

 لس لن سس ملا و ءاوس خنالاو ظ

 اطيق

 رفا وبما لزن موق سحا ْ
 |( ىتح تيعلا ذا مسح ةيادلا ترسحا

 قع
 | (ستهشالاق تيعااخا تيرسخسا ظ
 ا : ترا

 ًاتساخبلا كيل نياقتي نيزختما 7 انو حو تعد اوكا ثيدحلا ف
 ٌ ظ ٠

 تيعلورتبل >ترسّحل ذا ىزاغللا | مر

 ةرعلااهنخأي نا ةفانع ا هرقعل نا

 اتراك ىكيو لاذ اهبيسس نكلو
 ءايذعتمو

 ,مااغع هلاّسرف خس فيدحلا لا

 أاهسسحن ةذافخوا ميلا يورو

 رار رتب سلا الكا
 -ةءاضفا

 دوك ى لاو وسحب قمجل سَ ظ
 ىلل ةبشاابو ىّدم ل وطنم ةريظنا

 روحت ريو

 -ليلكريسح



 تأسللا دقق م09 انااا

 ظ رس ىلع ةرصسالى ذلا سال |ولمسلا ءآم نم عرزل لسييصم ءا دقشبلا
 ةاواإ خو عابر ةلآجرلللاقيإ ال 3ا5بنازم ث لحرناك يبدو

 ليقو 2م عدوا قئعب

 . ضيلإل# ملع در دكه الأس الار شخ اومسأ | دل قب نم ذؤحاد قرف /دصم
 دبس بسبب نيك اثل لم دحا اوك لبامت قشداصف

 ليقونلاجرلاره كلا لع قالا مو ناك - قعبراض نيعلاب
 رش جور دالنييأنلا ريغ باو ب

 رمسأر لع :ماجال رس اح لجر
 امك خاو)يعلس3 نس ضي دحملا ث
  لصال نمبيرقاذه مرمر

 أ هنع متن ىقرتشتاعثيدحفا |
 اقدر هوز اقلط ةأره نعحلّتسو

 ةءاحتدوقوا يدي نيد ررتتف ل جر | شخ
 -هج ولاة فوشكم
 5 يرمي < نبا

 قلاورسأرلاريذ يشكم لك وأ هعر د

 ا 2 مسح عاد سأح

 00 لاقي
 اسحب هي رلا تيحورساى

 - باول ,تطغتكهناك
 مح اش كت االار اس الاه ويا

 ةه

 ىسجرت بوث نم ني دجر+وململاو ؛

 ميلالقن نيزنكلا لل ىضفي ثيحو

 تيما ووتملا نال ةيسح قة او

 - مغ شكيو مسار نمرتماعّقلي
 دخلا دع يلا جو يلا

 خي لقو هلطشكرسانادويُخو

 داضلا عض ازشم امزالسج شم اذ
 تيرشكمرناك عراّللا الضرس ىلا



 وجنوب يعدو بوحجل

 سماتلا عواطو شل نيب ىلا سناك
 مولطإ اريفلا مول نيب أم زعلك نبا
 تسول كاوا لاق رسمتلا
 و موال

 مجال يللا تقوإ لمت! مور نمو
 ءاوهاكثسملاو ثلملاو كى دّكملامث

 اك يسيم عجة بطص ل دتعم
 -عقالو ذومرح

 اهؤاوفوّنش منابع نا (شددح ثم

 هك وللا ذيل مس ءرةريسجمل

 يع يقود |

 5 ميعسا ولازال شق
 اضاع قيما تءاياطلاتت"

 دذاا َدَِوَمِجو عوار ببطلا سشوغملا

 ةقالعلا تيرس داالعلطا ذا كيو

 5 ا
 ٍإ
 ده 1 1 1

 - قش ىزلا قزلا نم
 ازا قنا رخل لش كلك قشنلا
 اًقنب قدي رهنلا قش ةديس نبا

 كلاخل ةمساو هؤأم ثعينيل نك

 ءأملا ثعمتم مهل بقوٌقَشِلاوقْنَبلا

 قىنرعمو

 5/1 ذادهملع ىشيناو ءاملا غب

  مباونظبولو

 اعطي غنم مالاو هيلع قطبنا
 جملا ءام ابين انه هب

 م تفنن نك مس عض مالا قش 2

 قس دقرخى ١بيوععل نعش 0

 - ل لاهل قثبناذ
 ابلاغ [يسلاٌقثّيوه ديبع وإلاق
 ءاهتخاتم ا سكرلل لاقي ديز و١ لاق
 نو قينسن ا >اكك وام ناكدقتاب

 رعيماطلا هل واثىتب قثبت تف
 - هريزغ ىامركلا قرب تالف



 نكد للجلا

 تما سمح مدي تناك لحدا نطب

 ظ 7 هقدنبسنملج اطل

 ظ وهلاقيوبنطب قام للمال يس

 امه ادور ذا كس فد هدام كي

 تدذمحا لا ناعلالا نب

 2! هم عام قرا ذايب تو مي

 ظ  ظناخلا

 جسور تيا ذا اسوي ىلوس وم
 انيتيطلا بوس ين يي امقالا

 دطيخ اءلاو_دّيطلقوقبقرلا

0 

 0 اكوا دعو

 ظ اهب. نيطي كلايجرشألا مك

 لاقوتجاحاتي ميسر اؤلاي هو موهسم

 الَمِمو ىدمعيو 20500

 ظ ءطاطلمو

 ظ 0 .ةقالعلا تردين مكي

 | نآينصرققلاو ةقيتلا ل ره وجا

 5نرعل نيعلاوناك ميتص وسلا ليس نبا
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 تف لجده نود نم ظ اقآقر لعاقم لعق سليل الالخا

 عكف رضا ربت ولسوريلع اة 21 راب هيتس دادي

 كأساس قك

 رع حما ميسم سس

 .هلوقر

 | روما جلا نصوكحارا نقم ناف | | هل

 ظ ازا ميف لبعحي ىذلا كيلا جباهبتلا|
 د دلما عزل وكز بكد نايكيامازا

 هس رياح رث دلو ءاموأثلتو ظ

 -ةقالعلا
 ظ سي وسما حا )
 | واملاد تققر لاس د صسلا ا

 ايضفحملا لاق ربا ىهشلا هو
 اه نوخليتب مياهاجلا لفا تاكو ظ

 8 : -تاعاجباث

 ايس ىيضان اا يرعلا ضعب لاق

 ةجأ ىجش اهغيح ىف ءأملا حاوس عرت 0

 اب داونوك تاكل دبانه

 يع سس
 شاد صراوقريضت فليقواتخ ظ
 د ةاممكحاراسد هللا ناملسرث لع ٠

 مد امله نكو جاوجساك قب نملا

 تالا ةيمورحلا هلا نرعاوهو | ١ ن
 قبلات لدتعنا اوشا يملا



 فافلادلجما هع نأسللامقف

 - كلادكرطرلالحرلا تعج و | ىيرقوهعدزلا نش دحلاب صحو مجاب
 و ةنمرْش اق نطيلا ثا دوجلا _ نحس نم

 يت حرس |[ ججعطغملاب وعش يس ١ نر ضني الات
 هطغتصرمالص نسارلاةورف كعانبلا دادجلا جة صوهو مليا

 ْ يوجع تحجتو ةزئكلل د نش يكشف :

 هي و نكرف ويح حب يح ءيمَس | | -ششناذ تشق ىا جم اذ ةددج
 9 لع بلغلقوريفرئاؤمضعا سف يشلا ئشل ابيصي نامل
 مضعَم هور اجو بيصد ًامكاليل5 اين متمرشقي نا

 الكلاب أم 9 هج قولا لبث ضاحلا

 بواههلع 2! مداكتراثاجرعشاو تق ذا برجي نم «دلج يا
 ممدكلا جا ثباصا لاقيو كعالدلجا

 ىنشلا نو ثياودل لءرجنمونسلا ظ 1- ميدروو

 -اوتمو ينم رآح لاقي ممعع :
 الا ترجي عل ص! ورسسبي كان عشقف هكاح
 امزح ناك يعير قو ضرالجم جاك ميعب

 لوا ميانأ يي ناك ١ ؟ىوبسم ز:قاز و غكع نا ثيلب الذ

 كلل العلا سكاالتعلملا سلا نيو مب احس ١

 2 10 رباّرمسو ٌم[َكصنمز

 وينعم لأ جاع غض امال نصي المل لم اعوالاق
 غ_ناكاقق يا _ اوس نآم نرسم

 -رنطي يلطلساك ةزازحو < هلخاد ةرشق يد ويب ديلي اد وجل جل“



 تأسللا هقف
 مدس 00 1 م

 - دوي ولا اس 5 3

 ب يفصل كلان ةسيوعم وىيبغص بون د

 : او سقانايقو بداقتم ,ددجلا قبقصل ضعي كاردعص ةيضعي

 اهتيانىا 0 قف العلا ىرداال

 انس قافص اقص يعج ةركما دوعن وعض! قوطضلا

 ووو ظ قفصو

 ظ ٍْ اقوف اره لح ارسبل نيصبت ناب قفاص
 | قيوم يو يجر ظ - حالا لذطإط لمن مش ماكر

 عريف ناكم ىلامتحردق يانج يرضي ىذلا قافشلا كيدلا

 ملاذا ميهماقافصامتقلاقفصا ١ ظ تجوصاخ

 | .ةرم | |قفصو أ هفرصاقتص رديف امقفص
 ظ يشل لا مق ات | ظ بهذ اقةعصلعرلا

 يمك دحوم اكزخ لاق دادأعنب ناقل ثيدحف

 اشيزفارملا شد قيفصةدماولا لاقاق اًذااًقافص قافعلا ذى لم

 اة لعوفصي ىنلا:قاطّسلا حمال

 واهني دس انا قافالوريظملا

 اةهيتس كاما ذه ويمتد | وصنموبا لاق قافالا كلا بوضي

 اير سلاوترزز ملا غ قفص تدجما (دآيفس كل رعر بينك نا ةه فقم
 ظ 25 كارا ىنلاو لاق عممالا نع

 ٌ ا ةافصلا امام كح مريت اًكصلا قافاكأ
 أ |

 ْإ

 0 ةراتوأ تارحاذا دوعلا تقفصو
 قفطصاو

 طبع وك ا

 حس سس سمس م ع ع 5
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 داجلا تقزف وجوز ىانأب تامل

 ! صو عدم د

| 

 1 نا موو

 ظ ءاهابلعتصي لب يوسع

 ءأملا كح مساو نقصا ءامرتم مزمف ْ

 ظ كارلا كايرقلاب قعضلاو قفا

 اهف لصف ةدي
 ةقالعلا تيدا ةيصيق |

 ا "| لقؤهت قفص ناك امان < 2و نو قي

 جزمؤ اريدها برقا ذْتَسُي
 ظ - رهصأ .

 0 كإ ذارك لصق ةيرقلا ققَص

 ظ ةانملا ياو م مز قفينحو لاق

 ١ هتققفصا سأل قضصو ريعطوا

 | بألا قفصو فار ا رعاشالم١١ ٌْ

 أ موسوس ع

 لاو ءتفلباو هشقلي لثم ةدروأ

 رشناالاقو قفا راس هو صنم

 لآقو لاق هتقفصكايلا تقفسا
 -- ل لس سل ل سس ٍ 555

 م
 ب 7
 قفصا تقفصرقمقوإلولا ْ ارم ا نعاس كنأ هر عش

 ذتاطدجلا

 [ق يفصمردادب,تكرتو يكف اذأا

 دوعص لإ وق سانلاو لاق احيمغم وا

 لأ ق ءتددئاهتققٌصاوبابلا

 بابوذكتهلاقي ب اطغ اولاقو
 بارث هاوورو موتفمواقونبم
 مالا تنفطصا باعال(ض هيل نع ٠ ظ

 ؟رخ لاق تفلغا ضعمدقمداو
 - قالغالان و د ةفارإلا ف

 قفاه تقفصدقوا

 :ورلا كلم ىلا ريوعم باثكفا

 0ك تاللا نم اتناك

 نمل اغلب ا تل اره

 همس رخ ١ لطب كل لذ نم م عوضا

 -ةقالعلا هر دا ا ظ

 و5 ,فرمىا انك عمقفصا | و

 .ثأهلعمزحتتين ىون نوكيت ا
 2 هتكشا
 ا

 امسسدا . 2 يانسيم ب ميس سس



 ناساءقف او رس تقال

 ًارمتلاو برطتتا نورطتو قاضيا

 و
 نطبلاَو افيصو م وقلاب سدجن ابرطمم١
 رلوس حاولا للا :تطابلاةدلج ا

 نم رالي بقني تيبح وه ةنطبل 'قفوهو الع لؤر ىو لبجا قفص
 دو هكيدكمل قفص دم ميج او يأ للا 7

 قافص لكن طب اءلج لوب ضعبو

 للعلا نيب ام قافصلا ليم نبا | ١
 ممجاقافص نطبلا قأعو نضملاو ءانارعل وحق وصكو ءٌقوصو فقص
 نطبلا داوس ىلا.تم لللا تحتام ١ [فلاحققص ءارغلا|وغصيل ءاناءللا|
 عا نمل امزكرطبلا قلعو لاق | وقضاة رام اذا هتقفصا ورتّقْفصو
 سال لقانا عممالالقو | امرلصاَّدلاّد نم بتل ايو

 دساذاف ونش ءنلاردجلا ند ععذلا | | ١ -ت ظ
 وهارطبلا كاسم ثلا دق كاسملا| امتفَصق برص ءاملا خرلاات

 اهوئتفلارمناكقشنا اذا ىذلا ١ قطَصَتف رانا ونش رولا
 ثيح5 سلا لوحأم ف افغصلا قو ١ ظ اذائشلا# رلا تيفقص كدرضت ى

 اهانكذ عممال(لاق راطببلا تقني : اناقيدتحكدلا توا
 نتج تاتشسفلا | ايقْفَصو ,تقفص : ”تقفصو عرلا هةتقفص

 ل سس مسح ل

 وعن عشا بلع ىلا نيرحلات حم تفلت ءرتممكعا خ لباب ميرنا

 يسب ميلع

 ظ ا قاقضلاليردُسا قعد رم ره جل ثدحشف

 ةطسسس سمسم ممم سس مص :
 لا هن 00



 1 داوتق حاص ىا1 نكي دي

 :عرمت ص ل6 كنع مهقفصا لاقي كس, دفا ناكى ب تتأى امل قف قص

 نعديمطتب ىارماكك ل لل قن | ١ ةقفصلادنع ليلا رمت امكلع_مقو
 -اوعجحرا وقف صنا كرفحا نب معي

 اذا قفص هقفصي تيشام قْفّص| َقْفَصو قِذضِيميحانهجرثاطلا قفص
 0 اممبرعضأ

 وعم تيس
00 

 000 ديس هالله دام -قيفصْتيف

 -فشاحلا| |ماككرع وقطصاو عامتج الأ وْطصلا 7

 ٠ هتيحان :ئىفصل رجلا قهّص | | !نهلجرلا اع وقغصا هر لع وعقجا
 داهضمت اوه د سوا سيعَّقَفَص فغصلا لسع نيديلا3 جايتجا نما

 و ةرم ناج ىلع تمان ذقانلا | ا يال حا
 فصلا نصت لعاذ ىرخ لاجا تعلم ةجاواةكم ىروسن هلق صاف

 فجاه ٌْ كلت دقعصاةىورو مهلا

 فاجن مدد دقت لجراَقْفَصتا | ىتجضوحلا فانعزنَدراج ثيدحف
 ' -هاهللا | ءاجانكه وأ لارف عجم اهانقفصا

 اعلق ل ذامقاتل قع اثألص ىاوأنت عفا ظوغحناو ةياورف |

 ضارغادععمع اذدشح هلاوقفصا ظ

 اة.ل ضعت ىزمالل تالخ قمح | ىزسأنلا نم فا صاتيلع تقفص
 وع

 ىف املادرضرعاوج درتى ا تقصترم2 | !الأمش و اد ءيلع اوقف ضناو موق

08 
 ويح



 كاسل اهّقف م ىفاشلا دلججملا
 1 مك ةاتسسل الس ا | ا ا ا

 ايدضيالكا فمما عار أمل مدرز اعف وهاتف

 م مويلا تيرتشال قو هدالأ كيش | | ازيد * عيميئادرعببل ايدودي قيفص
 مآيشز ولت ةفصلاو ةحنأ ص ءفْفَص | اددعشلل ذو هدي دع هديب بوضاقف

 ١ ا

 ْ - قرتشللو ا 0 و وفضلا اهنم مسالاو ميبف اج ىجو
, ْ 3 3 

 8 دس رهامطا ةريرهرإ ثيدحافف | 1 -مقيقسول

 ٌْ - ميال اما قاوسالابا ٠ -زةعربل دنع وعلا قعاصت
 كفن“ , 0 00 راسم ل

 |لتاقتنارئابككا ريكا ك١ ثيدحا ف| | ةقفص دله ّتعمَص تجر لاقي
0 

 رم هما وع | 5 ٍء

 نمرلا طين اوه كرعفصرفا ْ ”ساخستقل
 7 اعملاز إل لت اهي مكانصو 00 | أ ًاقعصيبلاو عيبلاب هل تفّقص هلا ا

 ا 2 “ا 0 ا ب

 طع نإ ثيدح سو نيل ٍ 3 ةجباش اتعب تيدا

0 
 وع هيو

 ية عوكل نتيدفا 4 ةيعداتسب ىدشملا مئابل ل وقي نا

 بنل امامو ىلاعت لو خعم جازامت | | ينم ىزشت نالع هر ددئامانه

 ةيدصتو ءاكمالا تيدلا تعمق لص قر ولاورهاردق دعب بولا انه

 ا اولخشيل نورؤصي و نوقف صا وناكأ | كشعب بوشلا نه كشعب لوقت نإ

 هن يلناو مس ةلعمسايلص ىلا | ذكي اهنيعب ةعلس تعستنا دعاههرد

 اما نوك تاذ يو ةالّصلاهرارقلا ”قغص عملا لانا وابهر دانكوأ

 ْ د ام اذا افاكرقدبأ -بيعللاو يهللارج 5 دعّتغصلا
 ل ا ب ا رس ل 0 0

5 
 ا 2م

1 
 ا



 0 1 يراسل ير لارا او رجس د كوسها وحج

 دعووصلا ديردشزفازغرومب ايت اذان ازجرلاةتاديزوا

 دى اهراكرعفلا# بعت زهزش رغب | 0 هيا ايا ىر دال صنع وللاق

 ٌرْهْرُش ءام لع | ظ ->قالعلا تيداالءارلاب

 5 ارتزالاو طاذنملل_.كلاب فيا ظ ٠ نف 30

 دعيت ب نم ذوخأ جر عرك ىرصم

 قفص ظ 0 مطقل واخت الشيبحو

 لشعاداحلة وصلي دصامدسم | .نزاللنعطالتخلاكاو ةكمحلل نارهقلا
 -ةقتفصلا| | ةكرل كنتهرقت |
 صول عمل برضلا ٌقْغَصلا ظ رح ىازتهاؤ اًرُهْئَشلا تْزَّرَه 5

 صايد وَفَصلاَيو ُقِفْيتلا | قره تعمس فا ثيدحل ا كرقف
 اوس | (طات أ هنارو د توص ىا ىرلازيزمك ٌْ

 قيفصلاو اجر ووريبسلا يي : هدضاشل | تصل معشزب زا لايعتاساب

 غ_ئثدصلا باناذ لضحلاءاسنالا شت يجعلا [هرهسعأ عرود «رئازي زه
 - ان نعرينت داراؤ هنالص | 0 -ززه يف وثلاز زف كرلاو

 |-هنأسلب لجرلا سو اهيديب قأرحلا ظ زهزف هكرح هزهزه أ

 ررض قفص[ ِفْصَي هسارقغص سارلا كررت ةزهزهلا
 7 أهدى ىا كل نكرتيعقفصو يورو ايالبلا كب ىف ةزهزطا

 مدروضصاكا وي - س ًاتملل

 مق ى هناكاون طضاويقلاٌعفطصا | هس اهُّرَكو ٌرِهلَرْهو ٌُهْرْشءام
 فزحازكري مقنامكض عب دع مهذعب ذارتهالابيس سيل ءافصلا مائافص نم
  قففصلا لثع ١ -زازتهالان نع ةوج وعر نكت و

ْ 
| 

1 



 نآسللا هقف مم قاشلادتجا

 ىه ىذلا مهلا للوش زك« ضدحت ةريس نبإلاق ةليردشلاةكياوهوا
 مشان قيفداكمف ثا ةرتككل مز5 نوي ناز علب رد نإةاكحانكه

 ظ ١ ضع ضي تمم اذار هٌّزو١ , ميقا رمو كبرغلانم

 مه نلافلعا ءاجلاواومكت اذان 1ةأرهاّآسا | | س١ ىنلا ناكّرشتالا شيدحف
 ظ ةنش زال ناك اآفنش الذ صك ىاريبزلا نبا جورخاللخي نيم كلاما

 ظ - ةكرحلا و ايرعزاوأ نكرح ىنلاوغ
 مفرج لوضررباج لجشيدح اناسنإلد ازالأ تيرحنللاقو بدرخلا

 0 ارقي ومع يصرطا ل نر ١ 0 0 -ملعغي محْوفضرو :ليحم رمالع

 اةكرب رحى اديذامل ىقحتاخاقبديضقب منا ضر روزا طرا ةناقرف

 - ةَدِحو مجاينها 5 ظ -تحرخ ةحرشلاعاٌز امتع

 انيدغايلحابيدماناةقاناَنأ ايغالب ايعالربا ع و درب ىازذ ١تاذ ةادغ
 ضعمالكف هميصان 5 ىكءالاَزأ | صخغرملو حبلازز”(لاقفدربلامب

 | تالاق هلغمت امرأ لضاوالا 2كلق هل قفاه يغلاكو ا ل در: ظ

 | يزوريظلا نإ ةياور ةنهةدّيسا الا قفايهطتسل تيبس ١
 ظ -:ىالعل ا ااه ربحا زيذام ويواميتسإازيزت تدجو

 (تعجا ذاازااهزو اد دقلا تأ تالطا 0 رانا هاكفووا
00 

 -ازيزا سوقا اي داماوقلا منت امكايث صراخ
 تا حم يحسب ١ دمعلالا شعب مضا ذاك تصلح
 وا لع ايدول دعب ىاضاا ذلِئ اتكاذأ زو
 .ةقالعلا كردااينسلا» | لا ةثكك هل ىلا رنكلا ل1 ثنايا وا ةنرضعي كلا



 . قاشلاللجيا م1 تاآسللاةقف

 صر را نم ولن ايا قسانلا رنتك تناك 0 وا و

 ىداوص لوئرسانلانكركلا مجان زالاوززا

 عجو و زق رعنلب صودا سانملاب غنم ى أزيل ههسلا
 .مجولل! ]عنقك عن داك جاف نيملا ازا رم هينم تيبلا لاقيد
 قعن برعلاو اهانزيم تورس ةيعامز ذااذاذ اسس انلاومملامميف

 نا تاشسح لق كرطعلعا ملا | ننس مكس ثيدح ءاج دقورضجالا
 زوما نم لي وهو لاقف دود ىلإ
 كلن ىس طالنخإل از اكأو جزنلا فو]لا نم ءاطخوهولاةجهظلاو

 7 5 دبل هل اقانكورل اعمل اذ قاطل املاق

 : - بيانها اف ترهذالا
 دايما ملص 1 ةَزآو ييهو ةلغكا |ىاز غي سجلاذاذ ثيدع اذ

 - ٌتممااخا ىدقل اف ثداحلا | لجو ازثزا رم ةوحأ عرم اذلا ريق جوت

 ءامشلاانلسرا ان ازيزعلالدزختلا - نأيلغلاوغو

 اولاد رمد سوت نيرفاكلا دعس. هل سيل عرس انلاب دتممسؤك تيب
 ريقزحن معامل لل ميت ىا -لصفاالو مج
 رارالش ميت هاج لاق | | دل عال نجلا عا قييضلاذزالا

 0 اءلغإ 9_ رعن كا لاقو

 5 نلانيطا يشل زار الك

 -راتكلا
 :اعئدراو هّرجزنم انْ اذ ذآ

 ظ ما ءاسنلا تي ارق قوسلا تينا

 شدت امرلازز كلاق نزال لبق
 ىلاولا تيتارمالك ىرسالالاقد

 ماحزلاريتكقيضواز َارسجلاو



 تحاور زجلا بط هيعطي يشي يل لد
70 

 داصا ةارائ لاقرفرءاالجتننا ٠ دسلاؤ ثيللا لاق ىذا ىهذالأأ لاق لاحرلا نخر جٌنبسملا

 - ثال ”ىسبلاو أما مسا ةس ايسب ةيَسِيسل

 -شتذ شف ضع - مطق -لثادن - مش -قزعةيناي سسلا حسب

 رثزسا
 مقلازيزا!توض ككدصا

 :يتايفقال
 هل رص جل 07#

 انفايلغرتشااذااّن اززتا ترتكاو
 ىضيربا نع كركم نعشيددحلا ديدن ايرسل تايلغوهابقو
 هللا لص ىنلا تينال اقنع هلل

 متلللارقو . ممم

 زا رذ وجب دصصيوه واس يبلع
 ىلا كري ىنجإ ءاكبلا نمل جرملازب ذا
 ءابلاب لخي شيم هكوج ن١
 ءاحلاب رينخ يا سفن ىف تاعك نال اق 5
  لغنلا هةتقرانلا لقوا ازمة هك -_ كي راكمعمسا >اتحوجاذ يهل
 يأ لاقي بطلا غرانل بامتلاك ةكرخ ادبابلالازم زي ليبعولا
 رولر زكاو تؤدضلا اك لبتغراتل ابطاعاك ىدق
 -دىصزب الو ىرقلا نايلغ وص
 ةباحسلا تّذأن يعل نم دعرلا
 تفسك مه شرد حام او وبريق
 ٌززايوهاذاؤ سيسل ال1 تيبتناف محصل وسر قيلعرمثلا
 'ببعلؤ لاو لا قام ابا كاف

 نقنا# ار او ليس نبالاة سيسملا التم اميري, سناسلا نم ءالتمالاززالأ
 ارد جلا نات وصلا نم
 تنكالمااذ
 :َنساي ابقو تعفٍتراو تاوصالا [ف
 وكب اب نموه تعضملاراهظاي



 فاثلادلجبما م نآسلاقف

 نب نآنلل لاَ جاجا ثيردحق ققىلااَسْيو َنلا غطَبتال انعم

 تناَىَبلاو سلا لها نمارتعرزا سلا :نعازجخ :يجرت قو والكف ءأملاب
 نالفغل نالذ لس لاقي سدل اولا ققرلإيسلاًوسجلاو برعخل ايديردنل
 د ىاديميتايو ميخ هلرثن نما |لدالا_ تسمو انمي سلا تمس
 هيلا اقوم اهذقسا ذاب ملال

 -سانلا نبي ةيإعَسلا ةسيسبل قباالش غريبا قوس[ ملا واًعيطل
  ىيغلارسسلا امور ورلكاترمت قيقدلاٌق بتنا
 دز كَمَا ف خرا |قيقدلارمهلنعَستْسبلاَو َلْيِلِلا
 بولقلانم هنا !١ نااداز نو تلي قيوتسلاو

 -بادكلاسيامسلا| |ققدلاو وب وتلا تست تيكسلا

 ريقلإوسيسبلا| | وللا نم ئتارتللب ا ذاك ركشمبا

 هزطابلا هرب اسبلا تاهكرخلا - نمللان م لل اوهو

 -ةفاضالابرسباسبلا تآهرناولا ظ اكد ةدرط 2 تسي لجرل ارب

 06 ور _ ضحك "7

 دات ا ضو ضيعت
 صالأحو لع تباسلا جيغا تسب الأ ية حلا

 كيه الشكل تاّيحتسناوألق
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 نينزخاو لحام وول اسست

 - سراة يغو ليبع

 ً تا ةاورااطج معذد رللبيطلا
 اجتسل للا فذدايز وأ ماون اةغانلا



 ناسلااءقف كوخ قاثلاسبجملا

 ا لاقي ةأرما هل نكد ساتجةلاخ هدأ 5لرحا ميس لوس هسجلا
 ةكبعهل تاكودلواهنم هل ناكدإ نأعي :ةاناىل تن اكىنامّيشلا قيم نا

 !و ةوحداهنم للعجا تلاقف دقو حاج لنا ثبيلك اهارف بالسم
 تلاق نيماتاذ اف ةدحاو كلذ لاق اعقب داهم نكون -

 وز جمالا ىنلعجي نا هللا مدا
 مو عبق رسل نا تماعارل5 ل سس

 رس ارح رد سال ب بضوةح:نس نيرا دبس لاو ظ

 ةحاب بلكابلعج نا هيلع هللا تيمسأ مي ومؤشلا ةلشملا برعلا اك
 [هونب ءاجو ناتوعداهيق تيهنذ | اهرقع ذقانلانا لق خرب وسبلا برح
 :راصر5داةاذه لع ان!ييلاولاةذ | |برعالاثمان مو ةّرهنب سا
 بس دآف سانلا[انرّيَحت بلكانم ١ ورم وسلا نم أش اوه ةرثآسلا
 اهيلعناك قالا ااا هريسي نا هللا | |ىارك سلا لع لت تناك ةقان
 تيهنذ تناكامكن داىف هلنااعدذ | |لمجحد اىكراصا اس وسب تدهس كال

 ممم يصح 9١ أىقرض ىف ممسي برعلا نم |

 مؤشلا 2لتلا رضي رخال وقسموسبلا فو
 بسح جعل سن ور كىلل رج نسب ىرهزالا لاق نابع ن)نكىد

 يساوي ىسس لق وةيسراف -ك دنس ىورس قحاب مبش ا ةنهوأ

 -ةأعدماعطلالامب ٌقسأو ايل ىف غم نس نسايفلال ١

 انهي ةاهقاسا تبراك | وانيتأ ىذلا[َم موزع لتاو ىلاعت
 ديرد نبال ادوات اسِوازجخ | | لجرىهلاق اهنم ريسلاف انتايب

 هدم دسسلا يس سسسسلا ل يسع هس مج حسب مم ا سم ممم مسسع



 قاذلا سجنا سمم/ اش ةخ

 مؤانلل لاقي ند يلعلا دعس اناا |ةسجو رمل ملا 'هالظا ذا مخلب قس م

 00-000 | تسسملا ديزوبالاقو اس اسب خلاب

 تسسباو ليال ت سس ليبعوبا | |ليالاررباو ملا كل ايتيلش ااخا نعماب
 نسب در تلق وأ قرجذاذا نأتغل | | هسا كليصفلا اع داذلبلحلالشعأ
 ةلعفاالطاثما ف لوقت برعلاو | | ٌتَ'َسْنَنآ تينهتلا هل صاب قباو

 قايهللا لاق تهانب نبع َسَباأم| | عارلا تيوص وه كل عاردع لباكأب

 1 وال - بلحلا دنع ةقانلا منكما

 | ١ يصمت واسئ كوي ديمسولا انيستا نعول

 ةعدااله ذاذإجرل رازاوزعنال | ىقارلالاقو كلذكعقاشلاب صوم

 رهجطاواشنعمهُب وةقالعلا ظ امهفاخ دقوهوقش اننا

 يااا افداليلاف نامل تملستبلا قشير و! سيسبب لظف ظ
 - تكي لتماف قف | قايل تلا تراسأ سدي 3س اعل

 اذا وهن اهتمَسَص <قاسكا لاق تامسللا نو > نيتغضلاب سأسإلا

 -بلعلل ا هيتوع لهباو نيتغشلا نود ناسي رقلاو

 لالا الرس ابالا مسجل وعمال لاق ههسأد لندن نكل تعصتساا داجَسيال

 تاقوغضلا ُتَمَِب ديرد نإلاق نا ساسي يقو نكسيفرما ماد

 نسي باها |كانكويَسلاهُكَسيك انا رس مس
 لا كي نا اسال ظ -مياصسلاب ك4 رولا شم
 4ذ هب 2 ظ -ةآعّل ممم

 اب | - رج ضسميل يس الا فال ارسل | ا
 ا - ةت ولما ةةوسالا كرولا



 فائلاالرلجلا

 متنداذا يشل
 سل دف ق درب عص ورتعتلا فقيدح ف

 تس اوت اك تبي و اهنم لين ىااهنم

 تيلبخ تليعتسا

 تابع ءامسا نم لهاجج ثيدح ف
 اهرذ ًأطخا نم محم اىفالاكب تدهس
 سلم توللاي ىورب وظل !ثَيلاو

 - درطلا
 اينجل تطل خ تلك سيرسل وعمد الأ
 َتْرلاب لت طقالاب جوس إثم

 لأي لبالل ىونلاب سيعشل إثم وا
 -اًنيةكفات

 اميل ابا يَ حؤعم بلت لاق
 لاف ايلا لاقو بازتلاب تطلخ

 تصر يبع و! لاق و تي ور مهضعب
 ايري اباوت
 "ةرجزم و هرب لح نمر عالاب احب
 نكيرمل و ناكث يبيح نمىامّسِنو

 ىاكّيِيو كرسِح نم ءي ئلاقو

 كنش ثيح نم لاحلكدعردب تا

 يول يرو هيك نم مباح لاقي و عوبا لأق

 تاسشالا قف ممر

 ةوتيك نم كبل ط اكو وروج نما
 شةالعلا سك كى روم ىاىّسب
 ةحْزوَءْدَووُرَكَم هلام وقم
 ىر داك اريك رع ائيبش نم بهذا
 -ةقالعلا

 للقو لبالار جز نم برص سب سب

 ظ :جزز؟ ل سلو نسل نشولرك ٌلسيا
 يللا لاو يوتيب رجس >كراىلا

 00 بلح اهاعد :كانلاب نسا
 صجازلا مث لكي ىذنلا توصلا

 0س يلع لسنا لصتمملا نا شيد اذ

 مأشلا ىلا ةنردملا نمم وق جي لاق
 جنب ىلا د نوتسي قل علاو نملاو
 انني لق نيبعوبالاق نوماجلا ون اكول
 تقسا ذا مّن اَنلارجز فلاقي نإوه
 ءابلاوهرس سيو نب ْنَب ةيغوااداح
 ات دوملاب لاقي امزتكاواهرسكو
 نميلا لها رمالكنم وهو قةسللرجّؤلا
 اذوب اواهتسْمَسِب نآتغل ميفو
 نسل سبا تلقواصرحزو اهتقس
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 تأاسلامفنف

 هنا( ماه رت ياو لخ »لق هناي ظ

 -سلملا خيشملد

 وه و رجا درا لباب لعز عج جرن ْ
 و :لعمم لسالل خس تس هزامؤ دج : 00

 586 مق وأه نخاف لخداذاف ا|اذه مق ا
 0 ا - ذك

 زفينح إنعام بالا هرتق
 دمالعلا تيداال

 زعموا ري ليعخسرئيخر رز لربعلا فم رصنم
 ورعب سلماناك

 ظ ووسط ةيايزرشلا تن يقنت

 صت طرح .(تميس - يلح نشن
 - فلل >كتئد- كرف

 سارنعا] '

 1 !اتسبلو تزلاب, قيوسلاا وعم يرحب

 1 جس مم-وقيقدلاك ترادض ا

 غو قبقذلاو ف سلا َىَب

 سمو

 0 فل

 | مع ميع

 ل لاقو زغطيالو لك مث تيزلاب

 -اللب يللا نم نس اوه
 ) ,عرصل ن5 ليبع وبارك د

 هت 1 ١ ١
 0 ناكازغ ريخ نا دارا

 ظ نمرسبل اذ عجمي حلو انييجمهلكأذ

 لا 7 س »و 5-5

 طاؤور يشل َسّيَسلاَو ةديس نبا

 -لبمالل ى
 0 1و اعد : 2

 لني سد نبالاق قدوّسلا برشيا :
 ْ 0 ">2 ةسدشما

 جلا ٍتّسدو زي زحلا ليزنتلا ث

 هءلإ

 73 ريس ولج وٌنِع لوز د6 ابحبا ترب 2

 ضر تداثسف تف تش

 و تنل تدب جاجزلا دب و تطلخو تن



 نمل ظ مما للشل الاجلا

 ديدات هلا ةْوصلاو ب سالكو فل لسنملا >.للا لاقابق دره ابتتسا ملم ايسلاع
 ةقيقحو جرس. قيس قف سدمادقوأ اد سلم شكلا تسمو سوم ىصخ
 اوإردم ساد لايل تلرس ثيدعلا | كاذب ىس ابق جر ييَّسُح تللساذا
 نم برضو أسلم اريساثلت ضبع ْ -ازيزاكذباه ذو للا ءاوعمسسإو

 ظ ييرصم لا دع رسش رخسشا 2 -سولمم ئجصلاقي

 ؤ نيام اديهاروفيدشلا»لا رئالاقنيا كرمت ضيالاز عمد اليقد تكرس( ةقادلا تسلم
 يار دم اواًسلم سا ئشلاردم | | ةقالعاركالدير دش اة ويسلارماملاو
 -ةقالعلا ترداال اًيرس | اكلم أى ٌىدم لالا, تم لاقي
 يت وك يب حتما ريفخ فاقوس اورقساخا
 :ةةنيارس دفج# يهتلاشم ىسنمو | | ريسلا نم برغيرشللا يزعل نبا
 اهيتلدياكى نقول ىااعيسإو . لكس نيلل ارسم او قّقرلا
 ظ _اهعهس نمش || 2  سوململانيلشالملا
 لن وه لق وطالت خامالظلارسم | (هاقانعملا لدالأنمرسومأملا ديزولبا
 ثلمو م الظلام تيتو ثلملا لكو ددوللا:قرملاذ لبالل وا اهارث
 | ليللا طلتخي نيحل خومالظنا| ١ -2قالعلا تر داالريسم
 قفا سلمالطلا طلتخيو ضرالاب | طيدشابعتم تاكا ذاردم اوس لاقي
 ظ هبل ساكن إن كع درو 5-55 اباه 3بهذا ذ لرسلمب لجرل سلم
 | لوس لوا شلملاب .ىيضاوتفا ظ - ةالعل لورد اا6اعيرمس
 |تقدؤأي ىتحرتش || ذاف بطملا | |نجا كل جر ثعب هناثيردحلا#

 تلهب سلملاوهن تحاك( ءاشعلا | يرعب سر مسا اطمن رس هللأقف |
 | هس



 قانلاداجما رس تآسللا مقذ

 -امترلثا لعيب مقلم ااهملع نم سلع ومثمم نولب معيب عاتملا

 وست قتلارإللا ليدنتب ٌجسال ا | اج 9ققسملا ءاج ناذ ىتخت سيف روف
 -ضرالكاحء| (لطبوةنخاةارتش لعنلا دي قهلأم
 اياك ل ولج سلما جرام ١تامد | | هل ايمجبال ؟رضلا اميز اذ ىذلا نمملا
 يرتال سلفا ىلا يوممراك ميِلع مب مجري نا
 درضرمدعل عدن تخل حو | !شاعملا نهارك قر اةمارم جاك
 تيا دريحى ارت اسيللم ندم ءاسلم هرم جتوخت لوامل ةررغالى للا
 -قلزدو هيلعاكو هلال تع ىنفلاو الاس
 مزقت هراهتلا سضءاسيدا ظ مرقد ام ىكساملا ةباصالكو

 اتاطس واط س 23 ىزل/لجرلا تام اخازعا نيا مل

 ةذلادبوفبناللاةرمل لاق ءاسيلمل اف اكسل دساولا رشح اصف درك
 ءاضعلا ّييدلو | | ىاىاجسالملا نمُوُيعْفا ناكو
 3 رغصر#ءاسيلا رق ظ - اوي يشن الك واسلم ضرلالا
 رف صلاردب ظ الما مهباو ىوتسملا ناكلياوسلملا

 -قرلارف مطقنتقووهو ءاتننلاو | ١ سول مرثكل ةئجا عجيل اماو
 / هنو نلارهتلاءاسيلملا ةديس نبا اسلم سمو نسلم ضدا
 ةريلاسف 2 - تيننال

 ىلتعك ةرملا نم ةولذحل ىلإ نب سا سلا اهل اناا ورعجو ءاسل مت

 | ةونبضاع تابتلا نمبرسيلمالا - ةدبدجس ايقريغدع

 م ارسل م ردت حيض تجلاذا لمرض اككت سم لاقي



 نامل هقذ م قاشلادلجا
 رفد لما وردة فا سيمت قيغهسلما لم امئاورعربرعلاو ننمإلل امو

 معداف لعق ١ اركعارسإلا فيلا اوك كنا يبعل

 نم تدذا الع سرد |١ | ناظعتا يتلا قمث ٌقانبا قوقع
 -اذإةترلم تكن ا كوب و + مسظعاوملا

 نكولاذانالأكذت شاي ل مسوق امنيبسإعو

 ,اسنم هش قشاهف ىقَم وما قحمردا ف نيشئالوأ
 دك قالا مردمالادع ناهلثملا | .اوقتاكمزس انما لوا كناف
 نلارب ةلاوانههمظارصشللدمالو | | ” ايهاب ةماظ تت

 - عرهظر د ددق | ! ناكل قةيفم

 أمكلورعلا لع تيذبالى شمام ١ سلم
 .سمالكت إلا باقيأيرمل نم ةؤحام  كرفر لصم

 0 اندطعنسمزيصرسا

 نيومابعلا جاو ىلا
 37 درولعا اها حلاو م هال ناك 0 - سلمال( ةنوشخ
 بلا لاقي مل نوع الىتلملا نزل! ضرس ولما و:سالملاورَدَكا

 هلالمالمردمانقىاةدحتالا ) 2 كمال وا
 -ةيلعالو اتاني ]يمال اوس

 ىبصاخن ده

 "ةرهالىكللا كعيب لاقي 0
 ىَسلملا ليقو كلا مجرت الذ تلفتتو ظ (ى ةّسليس تناك خرا لاقي

 تدجيمذيالو شلال جرلا عيدياىا اواسلملا ةوهقلابمججلاوبالاق قاخلا

 ظ كلش 20700



 قاثلا نجلا م( كش

 مرح ىاروهننخ هرحو تت غاط و ظ ظ - لبالل نائما ف
 -ةقالعلا ترداال | 0 فاق ىربك لعب صرحي نمذ

 د نكن ايصتلاةزيرطلا لجلال | | | ناك مايا نآكشلا نم
 كفل يطلل لاقي ءعضومفروتانم | ::اي عاد نانخلا ناك ماكل
 -2قالعلا ىردا ولا مزجو ملا ظ :اصف منم تومتواهزانم لال

 2كم ىانالفل ةثعنإلنا اد نانخاو لاق راو

 ليلا ْ فذخاي ءادوهلق د سانلا نخآي

 : )ممتع 0 تاس او ليس نبا ننال

 - ةقالعلا هيدالئ رعب | اوهئو وتر اط لاقي اق واح ىمطلا

 :قماورا بلا طسو هي 00 ظ -نيعلانخاي ءاداضيا

 ديلا تيفو قبرطلا هيف م موو سعت ياا <
 - ةقالعلا ثرداال | | علا تْنَتَخ مضل لاق بينمتلا
 اوم لو امإ رم الا ٌّن نئجسشل اود اولا ذاك ىمانل د

 كلاهزشناةل جرت ونب لاَ حبلا | كتعمبا وصد لاق يرث نرحل

 ا عع ماذا ج جوش جو
 - 0 لا اههسو بع

 ةمئارلع + عر كلن 0 1 دهن

 ”رعست مم ياهل ءاهوقلةاداوذأ | د
 دويحم

 َ ربات صج ناكل تلاقف ٌْ 1 -ةدالعلا
1 5 0000026 

-- 00 



 ناسللا قف ط4

 مخل لجرورْسخ اهيفو يع و

 لالا ذاهب قومي ايخلا ارسم |
 قرح ماد طرق واتح انالاو الس نام ظفرنا ثيدحف
 20 دريل رميا هيلرال تبل ٠ فروه ه وجو رلسو ميلع ملا لع

 _ريزغلا كل نكد ىنالكنم -نينخ

 نينيلارالك ب برعارم مصفلالاق | | نضر يت مهبخاذ دااخ ثيدحف
 لقدم أنا ةيشايخلاف دس | -نوكبي

 مهنا نممالكلا ريزحاذاَنيغَح وول

  نتال/ؤنخ ايوا >تانخلا - نينخ هإ بايلايمأق
 مطتض ف مرملا نيبيال اسمح لا ناضل ةرلظ اذا كاش! اريشنملا
  مهشايخفا عِفينم لل اكنمضلا ةايفاخ جز
 يعرقل ؟صضلو يخل ةلموصل نيا ١ هيف اقيقر اص جرخا | ذاف تينخ
 نب ىس مطل سلا ضلال ٍلشلينهلاوهف ءاذخااذاذ ٌنيْيَتلا
 ردينعا |نَه ونا لاقي نينالكق ثم َنيِدَشلا

 سانملا ترماكزلاك لالا ناحل | قاَيلاو ةديس نبا لاذ لحا خوعمب
 نمزو كونختوف ىيعبلاَّنُْخ لاقي | | وه ليقو دس اكمل ارملاو
 هنع لبا ف تنام نمز اتضح  اهنيمقاورّدضلا قوف

 دنع و رعم نمزوه دير دنب للاقو| | قطر مشي نانتسلا بش الأق
 م5لاقرهراش إف هدركذدق برعلا| | 2 -اهنمدشاارمتلاوموضينلا
 دايفاشر تان العد ميف ممشا قوات ضل وم برضو اس نهتلا
 كتبي ااازاةرنم لوا : ةأالاقيردش بلا كل مجرب مالكلا

 لل ا ا ا ا



 نبل بوثلا صلطا قلت مطقا ظ

 نعأث احا ىص كي لسعاردصم تو يم وردم ١

 ءآسضلا ءاكبب خو ءامصبلا| قش ثياب رعاصا مجالا رجالا
 مولعش 2 د د

 با النو د ءاشنلا ءاكب نم حلا | ةلش نم امنه لك عطش و نىقحو

 اتكرر |صي اح ءاكبلا دورت وهزبصو قعجالو ٌتَطَص رطع ىؤر أم م,نيعلا

 ل ان, تدوصلا مضروهلبقوَُتغ اسس يعول |

 -ميش ايخلاؤ ءاكبلا دحر اذاولكبلاهل | نص - تك يدان سسلا ذ_نصغج

 ءاًميبافا خا صل م نوكي ثيل رخا لع أش مض قيبط - نك منم
 ىننالاؤءاكبلان ين اىرهوجلا (-شاح -داص- قس كيش طاعا
 ”نب) لاق ننال( ىف سىمطلا| |[يكركبشلا خل ويطول اكس ممج

 -تذالأؤ ءاكبلاكنينغلا نمو زهير ايزي أ
 قءنينخ ممس ناكرنا ثيدعلافأ [ببقت حا شوب -
 ةلكبلانم برضنينعل ةولصلا| ابميحأنجرثاطلاطسب -نر - بادح



 قاذلا نجلا

 ظ ايلا نا ذهل هاجد ا

 | تنكأي منيع هتناوضر ناهتع ثي

 ظ بب سي نبضجلا جب نيهسلا عد

 ظ - ,رزوعل باكر

 | 2 -هزيزهيووعج ثيكولا هج

 ادع مضوي ىانلا كاكاو اقتل

 اوضارحلاف هييغداديدح ملا

 | لاق دهيفل او زال ضل لخعم ىلاميف

 ءاضعلا !بجول كلل ذانول و ةرديسنإ١

 |كجأق ءاز اباىفالل صا هاب اهقات

096 

 ام د رق بأيب _- 8

 !نيفضاذؤخم 0 ناّوحتلاو

 نأسللامقف م 4
 سس سس يسع

 ٠ - ى أفعل ا .سيلت
 ا

 (ىلاه دوق. امش ديزدملا ثيددحف | 0

 | لعولسو يلع هلدا لمع هظالوس/ ظ

 ناقا ىافجت يلع ىا قبس رف ظ

 | ارادوا يقي قلو ظ
 إ 7: 7 2 ا

 فيفا ا 00 معلا

 ظ -ويلس ىلا |
 ةيممديدجلاجولا وص ؤيفجلا

 قدك دلل نكةرساطرقلا

 د1 هوو نروكتسالو لاق

 :ةديفجلا|

 نجما عبد ايلا ظيفخلا ُتعَغَملا ظ
 اق لاق مرض نم اظملدلا وجا

 1 لمي ضرار مظل غلا وهدير د

 ظ ظيلغلا ظلاعلاب ىعن ع ديوك

 | ىعسؤولا ىوتسملاءاقلا ااضياوشد

 . يدع سل ءأقلا نفح

 يعم

 1 0 ظ

 ظ
2 

 !لكق معجتيحرت ىف بي ,نهتلا انا 2 ا

 را عمم رلا أيا تعمد جرعلا لت ٠ اميفن لأ لس نمرس رغلارب للحم

 ماظل اضزالا نم حض و هيلا | نها ضحت يلع تف ضف و عاج

 . تاسرفلا يضجتو ئانواخلا»
 0 ا

 ع . ريث مج : 3 |

 ىلموقيض ريف نعشت للا 2 ذو
 اع سمسم يحس ع اسم سس سس يس فاح و انس مس ع م سل



 قاشاادلجا هكر تآسألامقف

 0 اقلاع ا ووو
 داهلفسا نئطقت ب رق نيض وه اديبعو! لاق هوغوارك د لف ئلط ةفاضاب

 ةداملوقو قلَحا مطولا يلا ءاولدا | ميفنوككى نلااهؤأعورساطلا جا
 فرعتليا ب اجهل با غل اكتب ْ ْ -ءابلاب بج قى درب هبقوفجلا مكاو

 - نعقوم معْفحب اهني | مطقت يرق ىعصن يجيادبردنيللاقا

 حلاو نلا عررضلا يشجب عاملا | نيوغب ىلاقول +اسجتف اهلطسإ نم
 ؛ىذنلا ٌيقوملاو قال بطولاوهوا مغشرهابعم اجل يَع م فهناك اهسار

 دعيريبكا زميخلا جلا هد ضلاراث١| | نمو آل او عغني ةقرخ قش طا
 - ىرججمانعاجبميبنتلا| | لنالا[ال د ولج نم ئش تبل هاا
 رتدالحاا رداء صخصت شلاح | مسوكمسلا ءام ميف ذود وفن لاكوا

 ةعامبرقفلاب مقاول وكععا دفا ثمللا و واد برق نعصن
 -مكالعلا تر داالساتلا |ىوكي ك2 ةلاوغ لاو و”الدلا نم ظ

 نع لعنال سابع نبا نخشي دا ظ | بنعم ازملا مينؤلم نيثاقسلا عما

 هربداهلكى ادهم هل مودع ةينيعاحيديدنع مظخت يرق عجلا

 ' | صمطقي لإبلاٌّمشلائلاءاهيبق
 5قلاءاجتمانلا فج ف تبعك لاقي ظ | ناك امر دولآقول دلاكلعججففصن |

 ضاع !قاسكلا ةدحادتفجا اديبعوبالاةرقني لن صا نم تهجم

 -موفلا يعاب ةيقلاو | | لنحنلا سونج مرقس ىش عجل
 «فجلا ني نهى ءافجلا ثيدحلا لس ١ تعميق عنل نللبلا نشلا جلارصا
 ةعاجخينكلاهىلاوهرضُمو عبر ١ | ىف نيل 4لإمقديعسولإ شيدحف

 ف 3 4 | 1 . 03 5

 تاق ميئوركبل لشنمو سادلا نم 0 وجا ثرخاو قبخا لاذ نجلا |
 م ْ ١

 عصي نييكر نك هززا تعيش لح أ | لم ددط نالوا اكونالد ولع نم ءاعو |

 د



 5 غطي
 مسا مس م بع

 ظ _قاكا اه دلو | اةكواباهات | ذا مقادلا سوت بينِهلاف
 دوو وع ثديها ناصعة صيرعاشلالاقز هر يذاوكرضف

 يلا اعتسا نوع ةايخلاب نس رك
 ةاؤباهبشتاهنم تايرطلاو سما امل او - راومسلل

 - هر تب اكن عبتاكلا :اهرسلا هرتين ليعلا غر نس و سد نجوأم

 رمز كفج ملاذا بولا تح نعطفمو
 قده دق ليثرسيل كرسي ناف لد دعاث >داءاتوص مع لصار دصم

 !ءاذلا ناىماولدباذ تفجت لقن مث نيفضالا نيفرفجلا ءلاكطمصا

 راصلصا نيش اولاقامكل عفلا ءاق - قيل

 - ىمضجت ةاؤملاببس | هج وغلا كفي صج ئونلا صج
 سيلان عرسي ام نيف ره وا بيات

 نام لبالكلاقي عمدا لل اصعب يف تعج بَ
 رات دام :فاؤجلاو نرفقو ٍِيِتَج

 - لويللو عوغ ةرتيشعاو تقلا| مففحبو ذلاشلا نم دحام كاّقجمل
 اقف اعف ميسي ةويتجلادب ماقلا .ميطدنعضافجل ا

 5 ءاقيق تعرق ملطلا لعووه ثيقدتتسو تع تقف سلموا

 ا وهو ملا -- تحت لع تحي داني
 - مياولابليوق ا ذاافيفج كل نب ىد | اوهرش ل وقبلارارعا رم بتم تيما
 هميلع هدا ليج للعم ثيدحف ا - ميرلامنم تتطام
 اركذلطتعجف عضل عجن عنلا كلل رسكلاب تعي قعد يزول ٌتِجدَق

 | هد, |ةاؤوتملا ةقوعار تمم نط دو ظ دق ةبرد در دزباا هاكح رف حول نشل آب تعيب د

 0 سم سو سمس بج ديا دس جسم + اع سم بس حسم م سا سل اس سم سس 7 طا حة>>ج



 ةنِسواتسو سود لِجرلاَنِسَو متانلاو| ان سولا ظقىتو ثيل ذ

 ور نفخ موو مانا ممول ق قرطتسف سيل ىذل

 ةامليرعلا تلآق اذاروصنمولا لاق | قَعةنملاو ءاهشاو م ونلا لوا نسولا

  |ةيعبلا نم لسكاض ا ىنعملاؤىنسو -ندنم اواولا

 ةنوسوم أما هراعلإلا نا لا و هةدسولاوُدّسِسلا ةدينس نا. يلا

 رخا عضوم قلاقو دكتكلا هو !يلالواوهرساىتلا نقوموتلاهلقت

 - ةتالسكلا ةءارملا ديس ووو

 ةنسا ف مد ملجيملام ناله قرر جس و كس و ثنالاو نامو

 غاالتعةاقااذاانالذ نال سوت | | ةأرماو لثمىّسوتساو ثراسمو

 -مرسولاب طلاتخا نيح ءءاجليقو | ١ ىىم ”نساىكق,ناكج لاكي اسم

 ىلا تلالاو تاتليل لجر اي نسوا _اهيشازو

 ظ -لصو | (ساعللا دس رت لخا!ذ1نالؤّنسَو

 -:ماناهاتا ةرلا نسوت ا |ميلعهتعوارسو وهف لجرلا نسو
 الجد ناءتعساءنىقشيبدح ف | امتنسوا رسال ٌرتبلا قةن نم

 ًاهراجريكوودلجغةيراجش وت | | هلنعةدسوم كرهه وبلا
 غو ماشخلوا دهركما ف ااودهشف | اوهوانسو ناس لا( هيف نس ويدي ز

 مان ىاارعقرسو | |هسبشتلانمانهةنخاي مْتْيَع
 -موملاودتسل

 :دالا قرت اذن: سوو ىنسو زها

 مولا نمر غسولا للا, نبش
 ميس ممسسلاسا_

 وقو امك دة أنل زمضلا نئس د
 دزيربز هان هو اهات! ىاامدَّس و

 -هقاثلا نفل نارتامب



 تامشاقن ما فاتلالجا
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 رم اطتع | ماحتلاثسرقلاردص نم ترص ميلا

 م ءانخلا كيعللارمتشلا قيبللا امتدحاو ٌنيو اك قلذ لخ رجا ئاط

 ةهخلارمذلا ذب مصرويحص نوح وصنم مرسز يسرا ذ لا هل لاّدي نيقورتم ا

 اهتموءلتخلادوجامنقلا ةزعالاتيا| ١ 0 -ةقالعلا تثيداالدو؟

 | نم نط مجلدا ناوحما شي ءدحا لامع نمبيرق ةينلبعلا ذم
 | دوجاتمكيديانيبورابالاها| | -سفنت مهن ةينأي سلا شرح

 0 -خ

وف وخ ىاركب هاشيجلبم 1 مان حاحا يصرخ لصإ,لرصم
 م

س واهلعا | كلج دا تيما
 ب ا

 ظ

لا:قالعلا كثرداال هلل ا وا كهل صنم ىذب مف دومتو 1ث
 ى

 - قمطللا نعم راص اوقاف ورا تلا يشنلا كلذ مساورفنا
 مرسو رس

 ااكوئانلا توص كي دصا دسم ١ رف افضل ءاحلاو تجر جراد

 ساعنلاميكحي ها

 ىداَكو ٌهّدميي نأ ٠كمتدإ لاق هييمحل-

 هليواتومونال ثم اعن ءنحاباالىأ ا ظ ل نا

 للاعت قاخئماريب دت نعل فيلكا ايت قايل ؛نيغملا د

 0 .ةعافغلاو هر لصش خمول

وثريخن مس اعنا كيلا تمت داما عاوقلا نم لؤنييام
 ظ -م

 |”ادولوونعمناسفو نانسولبج ْ - عامدلا

 ١ سسارلا غادي ساه تسلا | موشينحلا نم ميزعيالم متم انقل ثيل
 اييسسس ل ا اا

 م



 ثكانلمجلا 527 520

 ده نترّيعمدلاورطملاَِكَه نآقيأ | بل عالنبانعطلهتجرتيف كرهزالا

 . ملا وتهنيعو طق( اًنتوانوتشو | | عرولالط اهلاو نطبل ليضتسملا طلال

 ةنايسلا نال نتهتادجوامأ | 2 -ةقالعلا ثدداال ٌيعتلملا

 ظ : : يرسل تر تلا غلطه ترجم

 6ةدعان داحاوصيكخي لصا ىدصم كاف ظ

 متلو ريالا | هنم بيرقوهو لطشىرخا او
 تعمض جلا تلخدثيدعلا فس .قماف

 ”0 فانوس اين نم ع ئيَتْهو دهبي ءاهنلا كت
 دورا سو 1 يروج لع م
 وجان م جوفي عبوص ا | تبص َتنتاهق وان اتق و كمه و
 رماضلاممن ماو رو 2لجر لبق للكلا قوفرطملا نموهلمتو

 منو اجو اير_كلابرمجضيحل | |طمقكا نلا نعيعضلالطملا نايل

 ءريعزلا قوفوهو ماعرف ظ لوظَهَد ّيتَه

 ةجاحيلا تب اذا لي ماقترجرس ى نت أه باصس و نوتشتي

 | اهي دقواهدنع هلاعسرتكا وهل تمنته ميجاو توته باس

 اريج لا ذوك احس جيضلا ديلعحل نب روبصلشم هياوص ىربنبالاق دعو

 !نماكوعو ليهْلا توصرخمجلاو ةفصانوتهومساادوهناكربصو

 عض: مَلا كا نكو تان ةكوابسملا فن اكو فهو ني بئاعسوا

 ظ -ليدش توصا كيابل ناالجَكَناهوا نتاه دع
 ٌمحفَيو يل ماعلاه قاومت ظ لوعف مج
 ”ةيكمينابش كل مارتسا اذاً دايك تحي هولا

 -ميخفلابتاصرلص اةردص نما ةعلرحا ضصغيرت عاس طم ناتدجلا

1 



 نامللاّف م8 قاشلادلجلا

 ريعبلاهب -ويلازطوا

 دءاسع ا/[نبا ءايعالؤطمللا ميلا

 لطلا ضال ا)طهملاو ضنا لطحلا | | همجول ىضم ًانالطه لطعن نطش
 -2ةالعلا ثرد2قمهاكل جرلا | ادييعوبلا بوم تمل طهر قانوايشم

 دج:)طايطاو ليطايفاو لطبشا| | ججرخ تالله ىازقا
 ةالعااور دالدنهلاواكازتلا نم !ًاعيش قرع

 يكابا و سيل حيى زغيل عاج !]طيحلا لزرع انهاقرع

 آهسلازم لي ةلطايملا لاقيو ١ هططخملا إن مث طملا كل طه نم
 ارتاو ناتسريزؤط لبو شن اك رطل
 هاينإّؤب نم :نيججخو لزخ لاقاٌنيودوشمت للا لبالك نم لطحملا

 الزلط ايشا نا نعتحالاشيدحف -ليقو مارع نمل طه لرب ابا

 نمموقمهلاترمحبّىِعَب مب تلذن| | -اديور ىالطغ ءابظلا تنم

 لطيف عجن اك ةلئازءايلاو دنهلا| / لطشغ لدالكت ءاجو مج الطحلا

 وه لاقيزطيملا ةجار كتل دءاهلاو ١ .ةفلطمؤطه] يق و رم طقم ىا طفت
  ةقالعلا ثيداكلغغلا ناس اهعمرسيل

 مين اماطيشاشيللالات ترهزالا| | ىالدطهز يلا تءاجزديبعوبا

 وه ىهزالألاق يف +طرغصنم | | اهلريل :ةرفتىف تاناه]طانخ

 راب لص مي فرجا رميا برعم م-دحاو

 : تلال و تاك سقت و بيزنهترلا ةاساذ طه طمت تقانلا نلطش

 د دو وج اا ةميكلارمرل !لهذ اغيعض ريس



 اجا برججتل دحطلا وري رص برع لدا
 مازخا هاد دلا لاتماضابخقرو

 مث ١نلاوه لبق همتادلا ىيعضلا| امقجينمسلاو مكَسلا راجت امما(تبنب

 كام مقالعلاور حالم يضعطنو نملا لها
 0[ مص هدي لص: مبدا جمس الا / ذا ف تضل لده نيل رفينحوبالاق

 ديف !طشلا و ىلإ 3 قىذ بمضلاو | اأو ديس نبا لاق اضحك اطب'

 لقى مثيهاوبا لاق كلذرشموا ظ -2ةقالعلا ةرداالؤدبلا

 أفاور دان اذ هزطف ليسو شعالا تينارسلاو ين بعااق ل ده تدجوام
 شالطهإطمءائسلاتاطهلاقيا ١

 تي جب زطج شعاب لاقف لطا طوقسلاب ٌصخو لد ى خا ةدوص

 رطمو لطم باس ئيغه ىرهوجلا تسلق رم وام نوكينا نكيد
 لطف سامو نالدتماربشك طه -الهرطملاله و طملاب
 وضاق ءالطه نيدو نطاش مهب مظعلاّزعتمل طملا نالططلا زل
 | ع جادت :هعضؤروكس عمر تا >رطموه»طقلا
 هس أي يغدع ءاجلطهرطوق و | | ىطقلا عبانتن الكا بينهتلافو
 :بكزلا غو ءاعو مرس رخرط وفك انها عباتب )طه اوماظعلا فرؤتملا

 ءاتسح# ًاصاو بود اركرلل لاقبالو -مناليسو عم ّدلاو

 -نسصحاطجاول وقيرملو  انالطهوالطهزطمت ءامثلا تاطغ
  جومدللب لطمي ىباومسا الاطمت د

 -لطاه ممدو عم دلا لطف ١ | ؟هالطه هالطهإطمرطملا لطهوا

 -لطمت عمرلأب نيعلا تنطش الطف /
 ك00-:[17[1”ال/لكك1 ل كطك 15



 نانسللا قف 14 لاخلا دابا

 اى جغزوا يتيح دوسا نضال ناكنادأ ايفل تقزرتساو تادتى ااوفااصغا
 ارم نم نحال( شيددح تو ةرمثل أد

 .اصدلاب] دهان ديز ثيدحف | | -2ل نهتم
 تيكألاةلدهاو يديه لدت اذا هلس ساالن غل نمي ئيشلا لدغ
 ةدشلاقيو ل دهاككودمدناكقب| ماخرتس )ده او ةأخ ”ىلغس ١ كلل
 لدها| ارفظمو اكله لرد ه لفسالورفشملا
 عز يصل ةدلج ءاخرتسا ل نول يلقنم ن0 ةفشو لدهو لداه
 ىلد قل ارم ييصخ ناكلا3 كلذ | ”ىدهاديكريعبلا لدهو نقانلا نع
 .لدللتلا نمىدرب | لياهفتحرقلا هت ذخا لن هاوعت ظ

 ىدو او اصغالا نمل ٌنِهتام لدا ده لع ليش د لاطو «رىفضم مد رص
 انغناو نضل نمت امل دهلاو | تلدشيعاو :غشملاط لهو
 لالا قَروميلعهأط ىربن | نتا ديعوبا لاقمب مده كلذو
 هنعسيإر مدل غربت 8س ةلادطلا !تحرتس |ىاتغُش تام لفو
 د ماكو ناٌسٌرلاوزوللا غتبنتو واأهمظع جفشلا غل دهاإبقو ظ
 نصفك ةلادها لق وءاضيإ قرش | لاقيه يعيلل كل ةواهؤاخرتسا
 هو ةكاراوا حعهطق_امقتسم تين ظ اراعتسم ثالده ةًأرعاو لدهالحرم ظ

 لاقي لاده مجباو بوبطلا يفشل كلصملقامكل ديلا لص| يعبلا نم
 مميت ركارا غد تبني نضعاك ١ ١ لغس للاريشقشلا
 نماهز اسلتفلانغاوف اكمل سه ىلا تقر وطعلرس بع نبإ ثيدح ف
 رسلان ياوواداجرو ناصغالا| | ل ده نيتفنلا لدها كات ناو



 قلشلارلجنأ 550 تاآسللامقف

 اهو و ىراقلاو ٌيِسأب دااكاهتيثحو اش ةسْس 35و ركل لنع حابنملا يجف
 ا

 ءاف رمقلاد له ظ ظ 9 كيلوا

 نبالاتالي ده لدحب لدم مككاغ. ١ ١ و هل داجاحيئجضو مام قاضا
 | ا

 دهرطا كوص غد ديلا ءاعب دقو ىرن. : | قفلابج[ يضل امس الور بغاشو اش

 ليقوالبرده لدمترتم أهلا تلدها -ةيصقزبل تقزدو تخجاضن ممساوهلشو

 انف وهلقوراعاركتليدحلا| ,مسقلا جارجضلا
 ليدهلا_ باعالابزت ىمهجب لاق ظ كب لسغل غمصوا تينرق جاوج اغلا
 مالسلا رع مون لم ل خ ناكر رفا ظ رقاب ريود نير اهاكح نجس مدا

 دنا كولوفيف [ظطع وجعيض تامفا | . جاججذلا ةملاق جكلب ةفيلحوباو

 - هيلع هه دان ماج نمرسيلا |اهجتوطلاواءابسلاابرحست ةرصشوك ظ
 مراوج نم سد اجيب را داص لاقي ظ -ةقالعلا ثرداالأهس

 عرمو_ فن زئاطلا رن واع, ةرفرميطلا ؤ ١ 3ك غمد جاوجملا جيزعلال نبا

 00 ظ منهلاب ىّوقو ليكم قحتتج
 ليشافعشلل كلا لب .نوباصلازييقنتريقنيف بيوتلا مب
 باز راى ثمشاه م 5-6 1

 - كقاؤلعلا ثرداال سه ديبالد ظ و2 تموهو 7 ماعلا جاووضل ا رينعملا ظ

 ل ريبتلا ناصغاوراثلا تل دمت 0 ةكرمللا
 لحل اروهاذ ا ةلكهوتم قسأدت ا ظ ظ

 كرزق كت دادنورتقتقش تلد ١ | اللاب ءلرلا تادبا ردط رطل ةدوص
 راها (١  تءئصادألدهوم القلار نه

 تالدهت لق ةضدر رق ثيدحف | هي مفي طخ وراغاح ييردطا

 1 ا ا الا االول ارا ووو واو واوا ا و و كل 0 .



 نأسللا قف م قاثلا لجل

 ااا ح2[ نم ك5 سو ةماقتسالا

 |  دحاو عمي وكي دررومالك نب ضال
 م ةيناربعلا ث مج تدجدأم اجا ١ ارق رجم رطشضد

 هي 5 0 0 لخارج د ىراكتسا يما ديزنالا نبا

 ا للأجأو دالبلا ف بهذا ذا جراد ظ ملا
 ةيبغاشللا كلقنوت ا ظ -2قالعلا تر دال اطناانكدلي

 ظ -ةراشملاو تيقاهدضاو طاخباتك

 تعم هدم قلابو داساد باتكلا طبلخت ١ ١

 مازلس قيفاعؤيتايامنو نبي ومسك اذا بانكلا تك :

 رجلا _ يلتكأ نفدل نملاردقلا لص تارا

 ايزي بلاوبع رضاك نيب رخؤ مؤ جرلا جس
 يلا جاجر ري م ؟اًقكو ريغ دكار ل

 ياو وك مرارلا لفكو نشناو :يخلا نم يري ناكا ذا
 اًعائجنا | او ايو يش -ليفم قص نما نه ائججرذ نار

 ا الهر أيخرتس نام ذا لجرلا لاقي

 ءاثيغتسم حاصا خاب هرزوبا | هلع تلاط#زجدو لالا ةبَعَيب

 -مهبلج  اموفلا :تبضت حمس | | جابجكامجيزجرو جامجيالوط
 سائلا لعقأيال فيذح ثيدحف - هظيلغمملا اري

 هللارمش درا[نم نهض نامز اذا جد رب” ضلسلا حاج لاق

 -هنعرب هل غسإما | | يغلعأبه نممالكلا غكب بهذ



 ٌقاشلاللججلا 8 4 تأنسللا هففف

 مبأملليس نلا قمحالا أملا

 هياعلإ يسن ى نال جام قمحا لاقي
 مره ممقم'واوهزق د
 جأملا عمجو جل بالا نم عباملا عمت
 7 0 رملق تاك نبا نعأ هالك ىج أم سأنلا نم

 ة5لسف اف ىآتكلا -واهابام ممن الو بارع

 رزه مان اوم تكا ضعي ىف | !لاسو ّقسالق ىنل لييعبلايأملا
 ةراكمب سو حرس بتاكل اورتىا | | ىتحربكت ىلا :ةقانلا جاهلا ومباعل
 0 >املا جي اهفلح نم ءاملا#
 ةشارناااسدعلا تح الاول | |شرعاقو بنعلا واب اورق ولا
 :لانه ىرهذ5(لآق هنمةرادتسا | | مغولدوا وجيد, باح بنعلا عبتاك
 هيمش برعلاو ش اللا طلاقي ىنلا ١ رىيضإ صعزيسل نا نأحملصا

 ةضمح ف !ةفينحولا َثْزِلاوْوَئولا | اولحراصو باطا ذا خيي: نعلا
 رخصاةؤفطل ايفا ىيغخواىعطلا يشن 52 صا الق ردا شيدح كو

 -03العلاثي د١ قلل ح ع ابشاو كوتد زلا ثينعلا

 رد كبرعلا فيس ن ميسا  لقيالاجتلا + ثيدحرنمو“و تح

 -ةقالعلا وت بتطايش ركلا ظ
 7 اكرمأ لا سر 9 معي امو نيق لشملا ءاخرتسا يل
 كرعاالو ثالذاومحن دبردننالاق | اةيويمنالشلا نك عرفها ذا ضيا
 _هنوص - باعللا#

 هثداك ادي لشايرجىرجرب فلا ةوصررعكلا ةدعاشايف سالب



 ؟جخمألاهقف رغخاع 00 يل

 ا علدلر ذالاو ماعلا ءارتسإف وش ْ قار دق يا

 طهامكنايسن تلا هتكوممتامأ | 222 -ميضنم همام جاجا
 جملا رمشلا| | ميلع ما لصئنلا نا ثيدعلا مذ

 _كيذ نم تى ذلا ترلاتجأجلا | | ارئيأءام ةوسحول دلا نم نذاوكسو
 اهققرم اذهءتراصعئنلا جات لوزا اراب تضاشؤلا ١
 ةيراجامف عاج ومب اهل دال جاجتا هرمق نم هيصرفلا نع ء اداجرمش

 لسترملاسأم فعلا اجد اهتيد | | اذا كلذكو معواديعدامرت ٍ

 عاج ةلاو ايفا نم لكسامل لقوا ابدعي ةح انج توكيالكبقو رياعلا

 . دي يد هابآسعل خلا جاتو مقلق دعمت لوغز# ثيدحف

 مساع الصْتتلا نا شيدحلافل ريشي رككو ريع الو اصلا جيم
 لسعلاو جاجا لكي ناكا يي
 د ةنحتلاال اكيفميف نمر يقلي الى اراظطالا لثعأ

 الشسناو نوجرتلا جاف لىشنأ يرلا | ظ | هوجكلر شا ثيدحتمددف

 ا دع تكن ليات ظ - هيف ف

 يملا قفارسأرق ذك لاق ليلا تضععمراسف ل
 ظ الما ميغ ضاو ردااكول لاقا | م 4

 لسعلاو نزلا جاِيطملل ناقي ظ .انزتب غل هيج ةنم
 - لوفلا جب كك ىدنلا نم ايد اكاخا ضدالأ

 ظ رهطم نزلا ججاحجمو ةنئيس نبا 8 ا

 يول م
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 قاتلادلجما يم ديب زس تاس

 بموريو داو نأ يقلا غدي | أع رس ارللر وقت ىغغلا ةقزحلا شو

 : 0 قاج ءلوادحا مضنيال ظ - 3مل لسرغلا

 ةأنج تينالوانببنز اجلا طها ٌْ اه سم 0

 0 وعلق تينيامنااًعحماع ١

 مقر بشع بكاتغفحداالقد دم 0

 ”ةيغاقر» هلو ءادذلا ع 0 ريما يكَسلاو كلذ

 هشرغسا7 ول هل وءابلنلا قروب ايديال باكسالاو بوكسالا

 ايار فحق شابا هتقكسا ب أبلا جيكساو ا

 - ةقالعلا مق ف مضوت قلبك داكسالأ

 لضانسةكيس لاتينا | قل قلاتككفلا هزيقو ةوغو نها

 د ناكأ ذاف كد ىكساو كيولسا | بسحر اكسالاو دي وهل اق خر

 -داالم ثيىبش| هل ليتل! يغنم ظ اءانقسلا قفتشااذوسلفلاردق ءاع

 صلو 7 اريسلا هيلعاو تصوت ل لع اهولعجا

 ا ظ اقيدباكسا لاول عم هوز ع ىذحا

 0 ا ليقود كل خنوتيف :ناكسا كدعجا

 هبلشلا كد لل ل ةلن رش ريغلا نم تا يف ايضزمرتدطق باكسالاوباكسالا

 ىمقلا| | - ٍقزِلا قرخ ىف لخدت

 1 ف نمشلاو باو ِ مرسلا بيطرجن كيرلا بكسل
0 

 عامر هب“ ا الفتسمدبنب قولذغلا بر ير منأك |

 مة ظغلاخا هك هيرب

 -تسشرتولقلا نم ةطقن تعي
 لا اوقرعملع

 راد شان [ةعّصلا قرو شم



 1 م قاثلا دجيا

 هيف ناكموزملا كللقترش ءانالاوأ ٠ ليس ىذل ام دلؤوعمل او راعساولا
 -الاصت١| ضااخلاهرلا عيبجتلاو اضل سضعل عبني
 عر ذةرعلاربتك>اوج بكس س رف ادق بائذال نم بوعنالو

 قحلشم ظ - بعتملا ثسعلملا
 مورلا تيفخناكاذابكسمالغا | ةفتاعنعةوعنعتيردحلاذ
 'يكسرما انه لاقي هلع فاطيشن ميلعمتلا ليصجلانااهنعهس لكضر
 ١ بكس تس لاةيومزالكا .ىلاءانسلا نيب أه اصي ناكملسو
 ليعمم يطال ةدال شنب طيقل لاق | 1ذلفتعكر قش سحارجتل ا ءالض
 ' نم نييئاع ميدي ناميل ايلطاهلا رفا ةالص نم دوال, نوم لبكس
 كتعطنمإأن ام ارهسا تاكد لإ نيتطيفخ نيتعكر مكرغ ما
 ةّدُس كتيب لها دع نوكيائيش| |هلصاو ندا سيري بكس نيوسلأق
 اير داني لس انلا بيدي واكس ا نخا لاقي امكان هو ءأدلا بكس نم

 امج قسسن لاا يلدلا ةدركلا ةبكسسلا تاراربشالا نبال ابرق :بطخف
 -23العلاور دااكضدال/نم دوركلا١ | ةضافالل بسلا .عتساف نذااذا

 دركاهنمرتس ىتلابينهتلا 2 انيدعفذا غمكرفا لاقيامكمالكلا
 - ضرمالزمت بابا -ثبصو لاف
 الجلل( نبانعرس اذ لبكسلا| | كنعطنعاناام قيد حلارضج ىف
 -بانيككسإ |ةّدس كتيب لها دع نوكياتيش
 هناكؤمك كيال نم برط بكسلا | ةناكى ا بكسرمانه لآفيابكس
 عام بكسرراكو تقر نمرابغ ,لصاائيش كنعطيمانانياوىفم

 تقلشاولل ةزم حركسلاو ةلانم ةييسصلاس



 ١ تأسالا هقذ نلثلا لجن

 بابصتالدزقن ارفف لاسم كود ليزعشلا
 واما ثتص كسلا و

 هيكس | هو د ممئلاوءأملا َبَكَس -نالدسلا رحل لفنوت

 هكبص بكسلا ثكسفاباكسن وابكس اوطق ضل امد هّجا دولت

 يكب سفنيولذابكس و كسئاذ -تلاف
 ىنعمي بكا واياكستو ظ ةمد بزل اذ مطق بغرب دوا

 00000 تنوي هت دملؤها ظ 00

 كيسا يوكسم وُ كيكو تكس ءاما 007 روت ىا امد يضثنت هق ورع

 هجو دعى ريب وكسم ها كنم موف موي ديهشلا ثدعبي ثيدحلا ل

 - "يتلا ناليسدل خلا مد ممتنة حجو

 ابؤصو ككسءام + | تمدحت نمرنم سزتا» يتلا لصاو

 "تمد يس م طيتك ؟رضل صح و اة ك لشعب لالا ذي
 كسا ديبل لماما تعيضي قرب مييوبدسا ظ -ةأشلا

 رطل لبسي قربااانهتاكأ | ةئيفلاموي نجع لونقملا ناضيدحلاغ
١ 

 يووم نخاف
 تام ىتاح ادي

 ( ١ عينامينب»كاتإلا
 بكس ظ
 | ثييح قيس نم خوخأم قفر ا
 بابضن لاو نااليسل ليزتلاو ذالي
 ل 1 لا

 ١ | مالك يدحلاواّم درجا دو بفعل

 لا ظ
 أ 528

 بركس لباوهس حلإ نكس وكس ا ةنعط
 .الطيار وكس كك كسلا قايجملا لاق
 تلاقراج ابو كساءام هرمشادلا
 هييرت يلكل لى ذؤرخ تخا بونج ظ

 | سادس ظ



 يقاشلاللجما

 اينحتم د حام قرف دا ليصا ا ماردصم

 مىضلا نم نبل جدخ تىصكي

 ' جورخ ل لقدر ازال ف ةوهولاو
 5 لوبا

 اتيقمو هبت نم ايت وش وش لوب

 ارث هلوبب 266 ومقدلبقو

 دودو نجبلطف سبعين القيل

 اذا : لوم لاقف أ اركمد 6و

 - سيح معد نوير

 !ةردقلام مجزحا ذل توصأمشلا

 َ مالصلا تان : ١

 5 راطتلا لح :مضضقفلاو ة تخلل

 ةقايتضتش يدل

 كناكتتكو أب ه وأ هلرص تعفد

 ١ اتالالع ةزكركلا وق ةددوص تعمس

 3 بخل قب تدلل

 < | لنمع نييللا توصي خشلا

 -ةراركن ع يبزعتلاك

1 

 ا 7

 دعس سحسسمما

 ا

 ا إ
 ا
 ا

2 
 ا

ْ 
 | وعارل

 ظ 32 اذرلثا غقدحا ورد

 'ةرتعلا نم جرحا ه يزذلاو 02 أ

 رتضلاب حلا كباتحااخا نيل نم|
 ردصما

 ا ذيب ومت و مازال بعت شمللا
 1 هج سام تيصسسما ظ ىلا طيغو ةرع بصي ىأ

 ثاخ م هاو. دصرتسف للا برزمشللا

 ممزتع اان نبللا نطلب بختلالبق و
 | ىرطلاو ءاذالد 00

 | كل ةبجوم كلقن م توصلالصا
 -8 لهما ةزدل نما تبوصلا |

0 
 طسازاوغا اشرد !ذدع نيذلا تح 90

 ا -بتذ قاعصم| |
 و كينعتيو مثنج- الا بزعم |

 ا

 ا
 ا
 أ

 أ

 كالا

 ام ١ لاقي ةداولا نم ىبص بونمثالوأ

 -ليلاحال/ بينت با ْ

 نبا النويف بعت درو أش ةمدحؤقا

 50 ات



 قاخاادنجا لخلف تآسألا قف
6 

 ظ وتس اواوخرأ ضن ورموغلا مرطصا١ ادا حاصلا ةشيغتسلا خداصلا لبق دا
 ا ا

 ظ | سممالا يخل مىجس أر و تيه)الثاق

 اهلا ىلع كوكي ناخد اصلا ف

 ناك ل سائلاو |

 اشيفتسلا جصتسملاو شرما 7 :مصطأو

 ءامشيأ

 ريصسالا ل اقنا هنارحش أهمل نرش ى 7

 -ٍ ا

 امارطع مرصتساذإركن ١ شيدح ىف هن اماذع

 وول ب ظ
 كلذ ةزيعبف تسللا ناش

 اسضدالازب لاق ريا اقيسأ تجوص محار ارمصلا

 ظ 2 انعلا م ١ ظ
 ا

 هين
 | 1 00 أ

 ُظ . ةاعصلا لعمل اذامشخممتسا

 م ةناامومكخرصمب اذاآم لدن دنا لا
 ١ ١ ثيغتسملا رصلا# ثرغملا ةخرصنا 3

 وانعم: يطاوب لاقدا نضال( م ادطي ١
 ,مداصلا:عرصلاو لاق :رمكشيعم ان ام طداصلا ظ
 -مرد>أق 0 ضاع ظ ٠

 أ
ّ ٍ 
ٍ 

1 
 ا

1 

 دياف باصلاوتم ٠

 اتناهراضلا ماطصال د اوقاغتسا
 -_ أصلا طك ديت

 -سصاطعلاب ىاقعتب نرممتلا لاقي
 تسمم لون تيطنلسملا يصتنشا

 ا 1

 يو يصل تنوص اعرتملا |غ

 ااا 8 حرص تالق خص ظ

 لأف ةأتشساو واث انوكعأ ادلاقف

 لعفم مع اليف كوك 0
 ذعمب ميهس هر نس غح# ريا 0

ٌْ 
| 

 اكوام فلا ”خر أ ص تحمس

 00 اصلا و لاو رذزعاؤ لع سررمم

 (ثيللا لاق سصرصم ذا عم

 - ثيعلما رمل حمم. م مخراصلا

 -ىنعم يطسصاو ةخرص خرم يسب

 -دهرهلا ايلا عرس ؤاطلاب جارتشلا

 مطعما دصيمنلا نا شيدحلا كس

 ذأ ليال صموقي ناكملس و ميفع

 سسوس 71“ ”“””'” 1١



 4 تاتا

 بطايق ةناذااهتوصأ صصص معلا ريو ِ

 ا يغار

 5 ومو ع هوغو ةزهدذح

 زوج ةزعصلا تيرض لوقت كت
 -هيصاف

 ةديبعوب )سف ميو ملا مْخاَسلا
 أمان: خأّضلا ت ءاجا ذاذ ىلاعا ل وق

 أماو دي عن مزعاؤلا مسا توكي نا
 قى ؟ىمس ا ورا لا ةوردصملا تاوكي كا

 مسك نوكت قلارئّصلا ه :ٌحاصلا

 الذ أبت ىو مامسال انوع :ىيقلا
 ةقئاس ايده لود ًاماكأ ممست

 صشاو حاصلا ةغراصلا ةحاصلل

 6 دا راام.ولع ١

 قواؤيما نيد ن زالت وصلا ري

 ةبعكلا ءانيوربب ّذلا نباشيردحف

 "تلزم خاص ميبعصي تيرس انلا انش

 أايتبواوامسالا مق قلاب مي صلاه

 كا

 ظ ةخاسلا ةديس نإلاّدأبمعتو

 اتشادقف

 تففابنطتو هذال طع تصمم |

 7 حاصلا فلا تيعسرتممو اهترشلا

 ظ ةدعطى ا خاص مذا قاف اكلاوي

 : ريب عبلارت 5 ىف هراقنم معي بارنعلاو

 قلص مسي رمدمليقت مطبات | |
 ظ دج دن قنوت تووص ضلت برط
 / ناتخاصاد عرض وعشنا |

 -ةقعاصلارثف لت امك شهدت فاك

 ١ لسعات داما وص لكل صاردصم

 قعصو قرك نم بيرق و ضو اصلا
 بووه كانكو تبوصلاة اكح
 - مص نم

 رفلارنعة دب دشلا رىيصلاخّرَصلا

 نضل وصلا ماّصلا نبق هرييصلاوا

 امهاثمرمو ًخارُص خوصي مرد نامام

 7 ل ةش رجلا لابجلا خرصك تناك

 هشييشامما ٍ رصلاو خرادملا

 قصان ىاٌد ةمارخرص لبعاتلاف

 - نهعضاو رثمل |3١

 ثيذملا مزمصملا ةئينعتسملا مراصلا بف



 ' |ةناهكاولاة ورعشاولاةورهس اولاقو ى ٍلريسيلا ئتلاولاقءاضعالنم
 ةعاووّصع و ماض الكون هةومتف | | أه الد وجا نم ةبلل لثم مقل لتي

 ةرضعبربا ونم أباتكل الها نال بقو اتيطاخلا نكوارك عفن مل تَقَرِق نا

 ىانوكرشملا لعفامكض عبباورفكا جالا اذاو مهبظاأم ةراهلاو بايتلا نم

 -ةأشل اشعت امكوورخ | | ءابنزكو ميلإب مجول مسقلا ةثرولاضعب
 نيشع سعت لعج نم ىرهشذ“ لاق رح مئدب منمت ”رجشل 1

 لل و ىلا ة تضعأهدحاو لعج كسلا - هق ضلاو ةطغلا ةضعلا

 خه ضع ل صالا غل |نيِضِي نأ قلااواعج لب زن تلا فس
 .روتعلالعانلزن مكس ابيع نبا داق ١ ماها اولا رق اصقن و ضعت لحاو

 ةضعلاوهىراصنلاو خهملا نمسقملا| | ءارلا باب ف هركذلقو

 - مجباك مهجادمنم باذكلا | | رضع اهلصاو ءامسالا نم :رضعلا
 ؛عمتا/)ا3 ٌوبضعلا ب ضاع لجرم ظ اهاصادأل

 نو زعو سانلا نم قرفرادلا ث.| تلاد لاري نمت ةوشاهاصاو هو نكح |

 -لجادؤعمب ىاتصاو ن ىوضعو اح ض) سابعزبإ ثيدح 9 2: تءحاذل

 ظ ازجا هرج ا نيضع نارقلا

 ةَصِع نا قلااولعجى ا يللا لاق

 دطضعببا ونماى اريف اوقافش ضع

 - ةضع ةوطق نك ضعب اوزفكو
 انيادعلا دع ليردحلاب برنملا ضل (نيضعنارقلااواعج كبعاكنرالاق
 تمسصسم ئْسلع يد صلاصعلاو | ارك دروش اولاّوذ لوقلا م اوقٌّرف
 ك0 لا“



 قاخلا ناجم

 ريظعاكو هدي وأهرخو ةالا ٍستكلا# نريس نب ثيدح نموا
 2 را ضعا | سجوفافاو واف يضفرضراالكو طم وي ىف سلا عم
 رطملا ةراكنم ءأ ملا هالع دق ىدأ
 امعشو ءداثلا ثبتنا ضغضف دقو
 يملا مساولل يشكك[ ضاطضغلاو
 رخصلا6 لوو ضافغضف .نطعس
 - مس! و ٌضضاغضف شيع
 - ءأملا ةريجك < خرز قع باس

 طمع الا ةريثك< ضافضف ةيراج
 ارقي غم قارقد ب ورا ةرعسعا ْ
 . . ضاق

 | ىاميبا دل ودضأ ضف نالف ثيلل
 تالف ى عدلاوؤصنم هلا رهرخ
 يعالازرق نلاب مسا دلو ضاقت
 افنان هو يملا ةا فلا: كفن

 اءارطعلا نم ةينحأمص لقرفر دصعمأ

 1 طق اسكادا وضعلاو

 000 00 نسئشنا ل

 اضعان 7-5 ولا دباب وحل

ّ 
ٌْ 

٠ 

 نجاح
 ب م سس ماس سم ووو ا 20110 21202020222 0 سجس تسب رص تمس سوو ب تتسسج يسسس تويتمب م

0520 

| 
 ا
ٍ 

 أ
!| 
| 

 معو اهنومو لج
 .اهتلعج خاين لرد ضان شلل

 ءاييمشو ءاضعا

 م 001

 ًاهاّضعو اًروزج رك الجر ناولأم
 ضفوآيعطق ىل 9 ارم لبو غلبق

 ماهدلاضعا

 هلاق مقرف ذعشو ئتناومع ظ

 ا
| 

 هك

 د

1 
| 

 ًء

 ْ اجل وون نيد نشا |

ٍ 

| 
 ا
 ا
 ا
 ا

ٍْ 
 أ
| 

 ميول حا

 فرج ورسم فام
 ْ نيل هوي ناوأنعم م مس ا!ايساممف

 ادعت :و نيب مق تناكيش ديك

 كك تضر 3

 ب ذاخإرأ نعت ليلا يف ٌْ

 ظ ارش دادس لقال 200
2-2223 

 ا

 ٍإ

 ا

 * أ
 ا

ٌ 



 قاعنزي 5-5

 | نيدو عا عتتىا امددا لوس نيد ناسا عد

 متدكاذامثلا سضضف» هيد قأَحأ اان تظن ويحد

 وز نم ةدع ىف كوكتاهناكا ابنعتاكشا دقو اهجوزاهتعق تا

 ةبادايدنص جرحت هيف تن اكايدكتفا انين وركو :لاقط ايت

 ظ ءأبلاو ىاقلابىردوريذالا نبا لاقا غلفاخت وانيت الماس وريلعا

 قى ار/ذق و ايصنم وبالاقةدحولا| ةانساحتاكا قول شع ركنا درا

 ىورم هنإيغ ثيدهلا نه ىف اشنا تارت هرقل :تاهاججلا ذا
 ءايلاو فاقلاب نضقمش ىرغا اذه ظ اةييذتسيما تنب فسز لاق لولا

 ميكذموهو ةلعملاداصناو ةدحولا اذاةآرلا تااكرعبلاب ,ترالخعمو

 ظ -هعضومو ا | اًفْضِع تاخداهجوز اهنعّؤوتا
 نرئضي اديب ىؤضيفرهرما !ابيط نسم لوكا يثزش تسلو

 ” 0 عيش ةوغيضيو ا | ةبادب قوته ةنساهبن متىقح

 قايعاارعاباكمزيب ءاحوصوفو القفا ضتقتفرئاطو!ةاشواراح
 عوايل بونلاتعسَّسَمْصَتلا طع مقرمش تام :يشاوطتغت

 ضاَقضْف رض ضضاقنف مرحشعلاو ٠ اولسم نبالاقو اعهن مو

 لا عال نكورتعساو مؤ ضفو ضاضتق اكنع نييزاجلا تلاس

 رعساو ضاْفُسِو ص يأ لت التناكة اشعل دتعلا نااوركنفا

 ضافضوضيبإ يطس شيدح ذا عشت نعش هزة ظل 39و ءأام سم الو

 لّضلاعس اوداداإن نيلاو ءادرلا ظ وعالم جزم 3 اع اهو نم ٌْ

 لاو ءادرلاب تعىخكت عادنلاو | ٠ مست وزئاطب ضتفت معنا م رظنم قاب

 ءاطعلا5 راوارالبقو | شيع >اكت الف يئتواهلبقمي ظ



 للاتلاسحللا

 لئكسملازب نعل دبع نير شيدح ىف

 واط هايبطخ5 لما نعلاق لج نع

 عاطلاوه ضف لك ١.تحا بنتك ن١
 ريغ3 اًضيوضيضعلا)_ظيام لوا

 لزني وا نيعلانم برك ءادلا نش

 - بأى سانم
 ذأ |_ريطن ا ذاتمرشدناام ءأراضضق

 لج ءايث نزاوهةانغ ثيدحف

 أهجصواوّضتن اذ ةىاداف::قطنب

 ذاقلاب ووري رضغلا نم لاعتت اوهو
 ءاملاضف لاقيوأ وسار وا

 للساد اوال ارطفورّبص ىارتف او

 ءألإ تش ءلاطعل ركض افضف لج
 ةقانلا لوي صف ضعت ضاغضفلا
 اه نك دعرشش اذا

 قرعلاو وأملا نم قزئتملا ضّصعلا

 ربل نطل ءاوزم قوما رضيضفل لاق
 عيسل 5ص سش رق ثيدحف
 مضفم جرحا لفراضمرش تايصح
 ”نئعربر نبمدإس لع لش اص خلا

 همنمقرغت أم عيل ربعوبالاق

 نآمسلامقف مجرم

 -ضيضعلا كل نكو لوعغم ىنعمب

 انف ىفصي نيِللاضّيِضَف ةريثكةقان
 -ةرانعلاب

 دز ىغصي ماكل |رضيضف ريك لص
 ك1 نجا ءاطعل (ٌصفاو ةراتكلاب
 0 ها

 وجا كا ذزم لعق ا باص سف
 -تزوفاو تف

 0 ةضعلاأب كمه ءضصفم

 هرروييس كح و ةضفل أب عطرم

 هضضخغت دارا ع ضفلا نمت يت

 انعام ىرداالوةديس نبا لاق

 وم موهو [يزلعتسام اق نيا

 يس
 اول ليز نب ليعس ثم دحْ
 نافع باب ؛ مص | مٌضفن امكدحا

 دقن ارمث لاق صغنب تاهل قع

 تاه ضفني ىوربو قرع و
 اد تق زن اذا هلأص وا تضغلادقو

 راع زينم طغتت دامت ةمرلاوذ

 انهنعيش تر
1ر7ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:7:7:7:7:7:7:76060101!:ر

 ل3_ ر__ر_رر_رز71
| 



 قأذلا دل جما هنن نآسالا قف

 ءاودد لعضر ةشّنآاعءنع شيد اذ | [ضعبب هضعب قزلي الق فتم ٌضفرم

 مثلا دصوربا ل وسر نا نإورهلت لاق - تل عالان با نع

 ملص قكناو كابا نعلم سوءيلع -تعطق امميبام تضضف

 بلت لاق هللاةةنعل نمرصّصف تناذا | ني نمردر اوقربراوقىلاعن لآق
 رف باص نمحجرخى١ةانعم| قفلت السياري دقت اهورّدق

 درت لجرلارخفطن نم ضف اامىؤعيا اه وجور ضق نمر يراوقلا نوكت ن

 ٌيضضف تافاط وق غ لبق باص ىفا | ريراوقرلوقونعم جاجإلالاةرهجربغ

 ايدم:نعطق كنا تدارا هللا: نعل نم م للا ث قئلاريراوقلا صا ضف نم

 رعد مضضفلا رمت لاقو أ هنم ةفئاط 5 داوقلا كلت ضف كلياملعاؤ لمرلا نم

 ةوغضاضغلاو ق رهن ىاضفناامأ ابرجراخ نمىرُب ضف نم ايدصان ا

 ذاظذ ثيرحلاا نه مضعب ىد/سو ١ | بوكت ىا دوصنم ويالاق ادخل دفام
 شركلا ءاطوشو ظرطفملا نم ءاظب هاباق نم ز:نم |اهرراوق ءاذص عم

 الفاو دنهل لاقو ىإطغلا كلو نيحإرم !ذ هو لاقرمّضفل!)ةمريىيا
 ةراصعن ا« اهءامةصتع عا َنيترَكلا

 ءامظيظفلا نم ةلاكذ وار: دعللا نم
 -ةنعللا نم :فطن ىزغلا

 هتضضتف ا لقو لئأسلا ءادا لبق

 كى اكمو جز عاس مرديصا ذا

 -وأملا سيتكض يضف



 تآسللال ىف مها قاتلوا

 - ضاضه ءىمجو نإ ظ ى | علأذ هددا ضغيالوقي يبضعبو

 اى زنا وضفن اوم ضل صصْفت 8 هس م

 كاز ىحنم اضفت اليزنتلا غو | كاف هلل رضي ا كلفت الو ترهوجلا
 - ضشعلا مسالك اور - 3 ىلا بيوس

 ظ -قرفت شل اضفت هنمورضف لاقي تاضمللا ىزنحن
 م أثملا !نم قلع كقيرفن ٌنضْععلا اودغتا ال ىنعجلا بانل تيب

 ايزننلف ارضهل متضنضف للقب ةمرع |متجا دعب ارض ضفي اللا متي ار ةليصقلا

 3 مك رك ىا هيويصسسع د

 اهيلاقيو ضف وف قضت شلك ١ طوقس ءاضف الو نس ل طقستول

 ظ ل ىقلا 5لغساو للعا نيد انس ١ | -نيقّرفسرفن ىاسسانلا نم/سف )'

 بتكمناليلوانيدلاخكيدحف رةكل دال

 أذ ياست هنا بلطلا نيب 2-

 ليبع وبا لاقمكتم لح ضف ىلا لع هدا اص مدا لوسراب لاق
 دم لك ورك جت زك سكك أنعم رالف ثاحرتماناديرانا
 ةمر ذل الصاد ٌٌصْفنم ىف قّئغتم ذانسا هيدا طقسن ل ءانعم كااذ هسا

 قرمش تسييسس امس وقي رو
 | .ه

 لكو 00 رف ورم سكن ي لي 5 همس

 -ةتضضف لقذ نق ضد دن هيرطضي مدرع وةراذملاضرالا

 زر اطئاذا اًيماضف مماظع تراط ظ ْ ش -.رلملا

 برضلا نع ظ اق ىف ضعب ةرونل حلا درعا

ًِ 3 



--000000 
 -سببأي ع 2

 ثلا ىرالضرق ض را ءنض قل ظ 2 اضف لف ؛١تلاتيصصف

 اهضصاضق ورق يسمو ! م نت عطل

 كت ىسا]وغلاو ىجسإ اثرشضراقح

 ىا باتكلا نعوتاخلا تضف و سس
 امتضضف لوف ب ذاك ا وموال ع نم ةص> بحاص
 ْى لحالها نضكلا ذ ثيدح فا | ةييطلاب طق ى أ امسم اوفا ضرْفا

 | علا ظ _نعطلاو |
 و - ذا هتنحاو متانلا ضف واط ناكهمذوا هحالما خاص
 : نم قرضذ أم قتل لطاضف أ ريلاك دريل هم خوا هح لم نم ايش
 9 أيا غ_ ظراؤقتلاو حدألل جايتحا نيح
 صسسكتلا ئوانل لطفا بدا نفر نجي تساي فاى حتتلا

 ردك تدي ةّيبيدلا ثيدحف ظ هم 3وا هحلم |

 ظ اهكت ىااهّضفت كتضيبلا شاد وجي ءاجاغادطابد ضرق

 ” 0 قطط نو فرلم اتايواطأبر ضف هنم و تاوملا لغ

 - ئد لق طغل ىح هضرقي عاشلان اكيعشد ارنجارقلا
 كاوا علاذ خش, نركض فبالرا عدلا | رحت غوع ذالام ,يطعيل ةعودم# ظ
 امكنانسالا انههرغلاو قكنانسا عطف مناك 1 ليهع عريس يف صّق

 نانسالا كوع عوف طقس لاقي. تل يلا
 0 2-لا ْ
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 ا
000000 



 كاشاهقف ما فاثلادلجملا

 نمل لبا تاداضلا تزتكايلف
 ءار نهادحا

 ظ يف رطق نم ذىخأم رذردصم -كالذكتراصذاعبس نوكت

 ليويد مطق بضق للاعم ل صالا| | ةأنعمضاق تنام ضق اف ىلاهت لوف
 اريسفل9لبقام ضقو بضق دامت | | ريمضل نه لماع تنام لمتاف

 ىنهوروف ءؤص ؤزتمرل و 3لوق | | نم كرف [هاضق ىنعلا نايبإ

 اء
 صال وخل ا ءاضقلا

 كح ى ائضق
 ىاداياال و ليغ اللئدا كب ضف

 - متتربط 3 ها وضو يتحو كيررما
 رجْءلكن وكت ةقيقر ةللج ةاضفلا
 ةوالعاور دا”كمل وو نيحىبصلا

 -ةةالهلاورسداال يلع تبن تضقلا
 رججوهو الاد صعل اك ذا لجرل اىضق
 - ةقالعالور داالكبسبزلا

 رك لق كلا مودل نم ءاّضفلا

 ةبلصلا لاقيو تماحاو أ ولع نم

 - تضف ةدبادجا هناك

 قل ءاورضقناع ىزابب لقت



 قاشلاللجيا يديك تاسللامقف

 -خرضفت مهيب ىنقا لصارسرعل ند أيكلا نم نول ابن

 | د دمي بووك رع# للك

 ميلعئضاقاماذه ةيبيد حلا رصوا | نم وهت ةميظعب : هيوم

 وا صغلاءاضقلا نمزع اذوه ني -اهرغص ف ةرذ ىح ب

 ةكملهانيبو رسب تاكددالمكخلا ؤ ىنضق

 طال لذ تيد رزكدق» يجو حج

 لصفلاو مطقلا| | اًتضلاراصف ءايب ادب نيداضلا فدع
 دكا ذاضإةوش ءاضق ىغقبىضن مطعم وضق ناعم نمل صالأواصقان

 -لىصفا | ءاضقر كي لئعمب ءاضقلاوذصخ

 غافل لتاضما ةماكحا قيل ءاضق الصفة ب ئيصخحلا نيب عازنلا مطقي منن

 مطقلا ل صا قانا غعم نوكيش نم لعل اهنا يضف جر ضقلااو :موصخم
 ضانغلا نالءاضمالاعت غافلا هتاضف خئذاقلامكح دع
 طميأ | نممنالى اضف لصاوودكحلا ءاضقلا
 ماكحلالا نم ولزج الم دال اىضاقلا| | هلثم يضفلاو رض الك رجا تيضق

 قالا نقر

 راع غللافءاضعلا تهالالاقأ | -ةيضقوءاضقىنغيمي
 ةمامنو ئئنسلا ءاطقلا كام عجرم

 فى جاوا تخواعت اوا رلعمكحاام

 ذا|نغلاد املعاد لبجواوا عا دا

 ةوجولا نه تدءاجرقو ىنق لقا
 نرباءاضقلا تم و شيررولا ابرك



 نمل هقف ا قاثلادلجا
 0 ب مل نمر اهبارت قلا ضراللاما لاق

 بكرص بضرق نا رشم لا ىاد نا
 رانيؤعتاب او قط اهب ضق و ضرق نم | ناصف اهعمج و داّضلا ليلضنب مَ
 ةيلعج طق رمنشم داسفلاهنوكلا| | ضو موف ٌضاقضقلاا ماء لاق
 بضقولبلاب نيداضللىدحا لدبي | | ماشلال ها نآنشما الاقي واضيا
 | لديبوت بصفر[ ص نيعف ساب مث | ميكا تصيح فرج ليذولا
 :ءةراصولا لاب نب حاصل لقدحأ ّضِق تنكر 5 تلاق لاعب, تتاصاخا

 3 رب ىلا ثتحر ةدارالتالتب وأ اههنمنيحِرطِق اهبكر وق ه لظناو
 زعل ةفلرتل لا لالخ تسجوويبزويم ملف ةءانل ثيدحرلسلا ىفركذي
 ويمص 2 -هعمش نار كلعلو نآسلل

 ارلاعاناش ايش بلقلاد لدبلان ابا | لخلبكمندنل دش
 رجول انسساف تاياكلا ؟

  هلاهتجكو اهملعأ اذان نوناقلا ناكملؤز ولا دع
 افا نامتما !نم غافلا ايجيرت ا |صدصاناىكئسيلز تتلروتك لب

 تلكوب هي نوتعاامف تركقن ظ ثا ةزيجو نيف افحلا "ىضامس قل سرل

 الل سبّتساف هتعدغظنلا دالب ىف امج لع ةريعم ةيبرعلا
 ىف هت هجوأم اؤصو نبقيلانجعب - ةييفعدساف قش
 سمن ريئملاٌظلا ةواؤط نمىبلق | ناد ببرق ناوقمالاتعاس ناالداق
 نأسلا قفل ةمرؤلا ثروطسم| (نأمزلا كل ذ فةرجولاب لاطتشا
 نمط للا ماقلا انهى ةجاعالوأ | اً نع نم نبقترلف برغل
 دمار م اكببا او 00 نقدم رادو 0 2
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 نلثلا لجل ممر نإ تأسللا هقف
 هلاصوا تعفن ادقو مَع درب ررافاعابةطقتذ نعم بازل اق و هي هيد

 لاقيو لاق تعطقتو تق ضن اذا 0

 -مضفو دحإالا ةضق ةققفتلا دقجلا
 اورو لاقمان سلكي نؤتضلا ظ رساطعلا كن نقر عنج

 ظ مضغ لل وصاضقي تيبكلا كيب تاكا يود تدم

 وممطنقي ىا تاقلاوءلفلايمتاونف اداوص حمض أجب ايات نه ترق

 - هيرب طخ نوافق ضاق دسا
 .يفالخلا نيبأم ليالكنم افلا - ,تسلرف نضقضقي و يش 5-7

 سانا نمءاّضقلاو نيعبرالاملا ٠ اه الكل لق ةاكزلا منام ثيدحف

 كاد عنريط بسلالن اك ناو: ىااهُسِيَْتُم يرقي رهقليف عامه

 ناتساو ناب !ؤةجاولوكي ظ كاهن

 مربي ليال نمءارطقلا عرب نإ ابلّطملا دمع تنب ةيفص ثيدحل
 | ىطقي ىضق نم اف ابلاا نه ووسع ورامي

 نملاشتلا قدح يرق مل

 مهانس اقلام اثلاأ | - را

 داضلا نيضنتب تصفلا ثرهذال| ا دم لقفز
 ا ةينرهةععانخلا ةح نمتسلا ظ -ءتكطقى ا

 نع ىورو:فدرعمرضج مت نمأ ما ظعلارطق قلبت بئانلا

 مي حيندتضقلا لاق تيكسنا نب | م 9 زاوللاق ييضعل نا شيدحلا ل ما

 2 :اذاو لاق توضيقلاو نيضقلا | ”افحنباب منماماثماضفنانعقنا

 مدان تلقى زخم دع ءيلادردغتب مثلا لطفي تارذ قع ظ



 نأسللا هقف رار قاثلا للجن

 صارت :نارمكلحا ناو فيلكا فا ضيضفلاو متاصورت از ىنع م موص

 لق ضني نا هلق ناّقعنبابإ هو داقرل لولانكن اك نجونصقملا عضوم

 ىاقلابوودرةو مطغتيو ل متو

 - ضفنب داكي مرتعاتسع ادءاج تقيقحغ سفن

 .ارترنضفطفم ضر ا ٌضدلا شيلا ١ ل أ فره خا وريط داب ىارهزتحالو

 :و مضت منتم أه ناج ىلا زمر تلهب لوف. كان هنمىلاو

 -كوضفلا ةلاور ابك لمص اضقلا ثا

 ضر «(نموولساام ضاقضلا تم ةصلا لكلاب اًقاجىاراغصلا
 ىارف ٌضاقضقلا نيبتس. ل وقي اب

 نيعلا | -اهضيضقو
 عمشلا نمرعمس توصرضيضفلا ظ ملا ياغراو حادحدل الإ شيدح ىف

 و مطق ءناكض اناكأرنرعزت ولا هيمو د

 اا 1 ا دحذ

 بو

 نيبح هناضتلارمثالاة ورا ضرلاك ظ اقل ري قح ليان: ىبكنب 3 32
 انضويقاف ملظماو اقأبطان وك ١ 5 (نَخ 72 لضيس قوق

 ةناضق ف لف اعلا درك تغجوا ذا ؤ ضعب نمط خى سن عوهىبيتقلا

 ةعلقلاكنم كمل ملقل لاق ملق . |طعجثدو هرد نَعصق كارأو ةلقنلا

 ةشلانسخ ضقت نمل يكمل ره لاق ظ ١ نالمقحو لاقم نقل نق وكردص

 -هنم كنالعفوه و ,تقث دى مسيل ظ

 رسولا ةّصقلا بعالرداف ف 0
 يع ا ا سر دا أ اولا



 ا فرفور تاسللامقف

 عتق نعني مجطملا يلع هدد ارْطق

 -دشخ 5 لجو ىا.وجطم رمق نسا

 ١ -ونيملق

 | (ناهطبمل اذا عجم نالف لعمق ا

-. 

 امزلاعب هلوقف ىعمسا(لاقو ممجا | .ومالكق ادم مبتنت لسجرلا نق
 ١ ملاهضيضقباهقةدإق ب ع

 ظ تبا لاق مفرلا لاه نو دهني ا يمضضق عين مناك
 (خيضقب و هنقاواج ل وقر هاش ىرب ْ اي ىاممضيضقب مهضف او ءاج

 -ءاجو ضب سو الذ ادبعا دوس ميزاب

 اه ضيضقب ا وّضقش اح :مهءاروأ وخلي لجعل انعأ

 اوعكواوا دي لع اون اك مرثكاب ووو
 واهْضقب اين دلاب قوي ثيدحلا ذل لانا مخاقنا|ًٌداج لاق ّداكددصملا
 روق نماهيفام لكى ااه ضيضق | رهوارهرخ/ رضقنا لوقي كناكيوبيس
 اًذاجاذا ميضيضقومبضقب اًاجا | عضو ةعوضوملارداصملا صوهو

 : هيج برب نم برعلا نمو لاوحالأ
 د و حاىدلاة ولي قام دع

 مر هيضزقيموفلا وءجورهك هع
 عفر يبعوبا كباعأ نعمه ضيبضقو

 اني الل ع

 15 "وري لكنا لاق اضق اهمضعن

 ورك طا فلا عضوم عض ضعلا نا



 احنمللا هقف ةذقفف لاخلا نلجلا ٠

 "0 مث مباولاةتضوادداد مصنفة داخا شق با تا

 كف لرب مج كيهزالالاق من1ةلاق مهطف كل خوف بارتوا
 ءاضقلاو لاق مرض ومكجىلعضقنم | لعغل اكلعفلاو ًنطقاارت ريتا
 اءاضقلا مشو لادن ثصنمريغ هلع - يل صل اك وصملاو

 ةثجلاب لهعلاتشب ب نحلا عهرمرلا نم اًضاداٌّصٍقلا وراغٌصلا مخ ادضقلا
 هيلع تالوقنم نيا ةنشنملا | ةعضبلا تضقائصح ّساذضدا

 هل ىف ث_سيكسلا نيالاقو شا غلا | للدالة تما ع اصا تضقودبازللا |
 لمي :ثيروعرد لك لثاةذواضف ييسرض راي( ل مابصخ 00

 انايداتل)- اصلا ءاضقلا لآقيو لاقا 3 ةعضب أك نت وم ويلاضرالف
 ,تيكلانيالاقو دضقاهتسقف ٠ لعاب (مغتمل ىا برتب ضقترمل |

 ةموجنقرط وقم ة ليما ءاضفلا ١ ٠ أ واماعط نم بارت يت هلاذاملكشيشعا
 لضماوايضتاذلا ١ - ٌنضقا هرب هلم وث
 ةرحوربقلا اه ضفاناصح ناك اهت للاج نسما شه ءاررق عر د
 هيض انفلاب لي شيجعدل لأقوكاذ نمقتشم لعب قصشتول
 اسوهداغرمحدعاهبيشا | ١ هأهلع نم مرق لاش هرعووا
 مق ىا١هيضف ندصؤ#ئمديأ ال ماهو غبانلا لاق اهتتيفق دقوا

 اهجزقسان اف لصاهلع نيقلا قت "دعه طع لاق لثا ذءانن اضقلكأ

 ظ  ءازدعلا كضقننمو ةّيسنبالاقأ تح اق اهتيضق نم

 .هيلعضقاو مدهضملا هيلع ضق ا ناكولرن كتيرا هك طخاذهو

 0 | | ةركول دشفاو ءايضق لاقل كلأ ظ

 - هبلع بص ضضقلا : ضربت حةمرواىلو ل نرطا تبب ّْ



 قاتلا نلهملا #0017 _ كاشادتف

 هتونرنعواو جيلا ٌّصق دنع لب | مهو فا

 م -لسالا ةضقب تسعي داك يف ل اهل

 >2 درغق رت! طلاواعب بازتلاضضعلا | ةصكلإمدهوردب زلا نبا ثيدحا

 راصّسقا 00 /ةيحانلتسف :لتعلا ميطم نياذنحاف
 لمد ةغينحو: 03 ضل يف انضضق لج ىا ضفاف ضيا نم

 ىمل ىلا ةيطملا تنأر تعيتكو تبرع ةضق مجرانصلومحاضضلاو

 يرتتمل ى اتسع ةعشجتيقلا | تفاعلا
 بشق ةزنكرم . عكا ضفب قفالاّرعق
 نأكمو يِلعّرصكا ناكل. ارفتسا اهقاتم,ديوورمع
 ضف وح تدا دةَضف ضراد صفا اهنمورف اذاعادنعلا زْضق ثم و ظ

 نض ضف مف مزق ضعي ماعطلا كل طزموهوارهرتذا قرط اًوضتقاو
 بارتوااصحرسف ناكإ دارضقاو | | اهتضق نذإ كلابرعل ولا ممالاو

 مباع نبا لكل ”اللرسضا نيب مقوف ١ [كليءنضقلاو نايل رخ اقرنع ىلا
 أ ذ_مقبرطضق بفن تناماذامهلارضقا | ير ىجلا ةز ادع

 1 راغصلا صحا بش ”. لكاس لضأ | 3 ة ادا ضنك اذ نزاوهثيدحة

 اند ثرغضةلاوءاضقلا قلاش ! | كش اضنقا نم اهرسار قفا '
 اعلا :مضضق د5 رارتلا وعلا ديدربا ةءلط ىقرتوردلقت لقد فنان ىددند ظ

 نييرنم مق وذرنم تلكاا حااضضقا هيو مموج ريس
 -ىّصح تسؤضا كت بمال عفترنما وعسل ول الل 5
 -بازتلاو ةداجماقيفكضق عدا بوم



 فاثلاللجا

 لوصال(ت سفن أ ق علا عطقت ملا ذاو

 تجرخل ةمركلاوربلفلا تقعادقو

 ىريطقن اىفاككاالب تيساهناقع

 | عَ

 اطجرقلا ةكحيتسحقلا قع جرت
 -لديدجلابونلاو

 - 2ك ر نعش دال توصلا نموه
 :ينأررسسلا ورة ابعلا ةتوع ت لجوأم

.9 

 لدعا داحاتوص كيد صار لصم

 دةانعقزؤنت لا كلل هلابإ
 راض اضل امملع ضخ

 راغصلاوصغأ امقرنمورتقق اذا ظ : اريط ىف ىوهو تاتخال ب وشلا

 ا | نم ىوهاذاوهليثد موقولا ديري

 ١ خلكلا قف ممل |

 ظ - نابي ىنعلا نم مون ناكملتقذ اجا
 يصأر مخيم دم دركلا دنيذضلان اقع

 ضمنا لاّقبو يش دع طقسل ءناريط
 || ذ لرضضقتو ليصلا دع ىزابلا
 دداق سيصلا عاد ردكم نلمطف

 لهي نام هرضقتب قت اولاقامد
 (ناداض تاثععمجا ال هرْضتصقت ظ

 ظ دطَم اولاةامكءاي نك دحات لق

 كموهردصا دم ىاططَم ءلصا ؤ
 سكنا ةحانج رضا رناكضر
 ملهأملا به ذوتزي نعل لدزنتلا ىفد
 القوس > نم باخ قو بؤو لمت

 رش لريط # دل ميجانجسكى ا جاهلا

 طقسل نامخنم عاصتر الح اطقنا

 52000 ءلصاطّقس ٌضقنال يو

 ارادجاهيم الج ف زب نعلا ليزختلا غل

 اليبع د١ 5دعانكش قلي ن1 كدر
 نمانالث دع وهال عجو بانت «ريغو
 . -ٌلعفا ىدنعو مهم ضقن
 انا ديرب اع ملون فبينما

 ظ ءىذنلا تضنمقل اقيرسكربو لوضتتني



 قاشلالضجلا ممل ناسللاهقف

اقوِفرلطاخذاوالم احنوكبالأ
 7ع دا قىدنمعال كو !ققسا

- 

 هقسيمثنيمورحنا» ثبد | | بلطمناكتاقوقعل دبا ل طاولاق
 اقف معان با ماع ٌصااهءاثعم| | لأسالحرن ا لاقي و دبا ن ىكياكلعا

 يئاوضو مهلا ءارل نما طفأ محاد اهءالاتفادنهتاجقذينا 8

 اقعوام كرو رحل 0 كيقنرهاو١| اد تباو ا

 | ةديملا ليع مق رخو ناك لاقفا نك اكمىفل وفلاقف حو جوزخت
 : ا 5

 قاقعواسقءام كاتيا هلل ١ هلق ةمزيوطم |
 نادك عانق ةواطيلغاَرم ناكاذا ملف ق ىقعلا قاباللبنط

 ا 41 لا 1 وضا :

 - لقعأو ضم دارا لنيل

 ةلاأهنم دخعيرحاطزخقيقعلا| | | ايما نق ف ضسرتاطقفالو

 ىرسيل و مطتقن نال:قيق رع ةلحاولا هيف عطا مدنا رح ف .ضيمف

 ميال جست رضعل اضع ديشاحفتيأر اليقملا ملف توكياكم بلاط مناكأنمف
 لكسوساقلاوبالأة امك قوثوملا | | ءيل!لوصولا مطب م بلط كلذ

 اوه ثب هيفرعس لامها ١ 1 -ليعل كا ذعم وهو

 ابا نييصصنا نه لاّمذ قيقعلاب ظ | لجرلا فت يانا ءايبرعلا لاكن

 دالي اوميقنالىا قيقحلابرهنتال .دعردقبالامو نىكيالأم لأسي
 ةاعتاعيلوورةورب نبا لاقابخناك| | تفتك اىتفلكلثمو قيقحلا قاجالاوتلك
 - ىلا لآقي يكل لصوملا| .قىن/[زطي
 د ' ارضا لتقي ىلا تيدح فو ةوخااعف ءامسلا وت د ى لم متداب قع

 1 ولو + ى ةدمرت |لطوخر نراك نا لاق ظ -دىيفعلا نم ْ

 :اولاق بن نلا لب وط حوساو ضيا - ةتّومأ ءآرلا ضرالا تقدعا

 ْ سس سر حس بسسس سس سس سس سل سس 4 هم سس ادي



 اسس |رعشلا كال لأقيو ئصنمو) لا
 معارج ز >دارزمالا ةرمتاحوإ لاق ءاه يطب قّقع
 اللاقي لم احن ربزفلا ناانضوتشن شالا ةيمسو مطقلاو ثلا لصالأ رولا

 قوقعلتاىللاضءالاقيو قوقع | |(مض_و هما نطب نم >ولولا جني ىقلا
 ل د ال !ملعمش اكتاأفال :قيفع يلع

 0 .ةميجئالع تناكناو تعطقف تقلح
 - هللا ءاشن مرقس |يهذإاو حادا اك تناك ا[ مقيف كت 41 ليو اهلنا فاق

 هل تقعفاراسم قرطانمثيدعلاذ- | اًلقاهاج كو ايمو ايتو قلحىشدف
 تلمىا تعا نك جاك اكمسرف ا | ١ -قتالوهو 2نلأب مد ذ تنهش

 اضالؤرصأ صايد عن قأقعالاو اتش حج ممأزنا ةاوبضلا لاقي

 لعب قاقعالامث لورجلاو لينحلا 3 ظ تالذ ىعب قاتم تقح مهن ووقو

 -كلتذا | الفطما دا مويصلا كل كي ذ ةلصالاو

 دل ول هول اهكوخد ةاونرنقيقعلا |

 ةغضلاو>ر نيل نسش ىول قوطعلا | ظ اةيبعواااق 0

 نمو تزيل فو رعد اعلارأ عرفا قلعت ظ

 ا

 ا
 قالا خلق كونوا معلا | -َنّيُخاذاهتليغش ربا ءقيفع

 ا وعم لق ولم اغتال ن«قوقعلا

 هاف يتنالو ةسصيلا لضارمالك نم ١ د 0 يد اخ يشأ ىلا نم

 ءاهشداب قف باعالا | اوقع 0 دووم طر تلك د قد فاقع

 سم و

77 

 000 كيال وف
 كت الماايتساسالا ُ



 _ قساف نم نسف ور داغ نقروشعك

 ١ !ظتشباعلشمورمككتم ثيدحلاف ظ
 حاص ىذولسرلاف ا
 وهن ابله قع نا ميطتساال

 مدنا ا قوقع نمر اتسم وها يخ
 قت اقعنالو ّقعناو قربلاٌقَع
 قربنا نغكتم مومتلاوا 3

 انيسللابش نمو هعاعش تقيقع

 يل

 مي راكد [ىصسلا طس مرتي اراذا قربلا
 ايام قلاع ا

 ا.تعااعي اوسلو بويكا قارثشم

 - نويسلا ع ردو قى ةربلاّعلا

 تمس

 هل صحم سل مح يتحلل مص سم تح حج اح تح محتمل ١ ممامم اع صم

0 

00 

20-8 
0 : 

 ةقيفك تبن لم ىلا نفع
 ارجطبذؤ

 قوم ك#نانالو س فلا تّقحا

 قمم ا|ذاكلذو 3 0

 "عسل زولادع

 0 قمل كل نكو اقفلاب قا
 -فيقعلاو الام ةرقعلازمؤفن ١نه

 ةبقع واح ٌقعلو قع منبإ نعّقع 2
 ةاشلا كللذن مساو ةأش نعل شوا

 كلا ةدعلالصاو ةقيقحلا| |
 | لل وي نيح يصل لس لسملع كوكو
 . هيت ىلا ةاشلا تالت سدس ارماو

 معا ال قبقعل ىلا كاتى

 نمانزخهو يذلا ننكرعشسلا كلذ ْ

 اذوب

5 
1 

| 

| 
| 

٠ 
 دن تيمسامر ىقلاولي نيس 0

 تديحضأ بيس نموا ًاهرعم ت :ناكأ ذا |

 قةعلاتعسلا حفرقعل هعيقع عاش اشملا
ْ 

0 
0 
 إ
 ا
5 

 قا يم ةيْيجاو مضجا كتوص

 نم ةلوماككنذّيو ليدعولانأك

 ا 0000 هدد أريلا



 1 35 افلا دلجنا

 لو مدالكئبلغ ميلعتفّسلا تبلغ | ١ قا اجلا ارخالك س كككلا مصملا -0
 ل ام ظ - تامل ام ارصحصخلا ةيقب
 منال ف واي بهذاماع | مريسلا 2 السلال صخصخا
 ؤ رجلا كن ؤصلا بلص مقلارمالعالا ١ ةصيبرق هديعب صاوُخَخْكَرَ
 -سايعلاو ا ”الىزلاوهو داحتحلشم ا
 ةقعلا خش كم ضاوم بيرعلا لب ق١ ظ ١ ريلعيرس ى صا صم س نبقوأ
 ءامرقشام لكلاب ئصنمولا لاق ؤ روتفميف
 هعسوو ةر اذ ضدالا ةييسملا ضامن اويسق ةينإربعلا بصح

 - قْباَقع وقعا مهياو يقع زلال ٠ :ٌضاح ةصح
 تقعناف ديم يوم | ظ هرب رعلا ةيوصغ اخعم

 قاع رباعسووللا تبجتبى١ | | 0 ا

 اهءامتعفداذا| | ققع |
 -,الابدقشنمةقاقعباعملاقي | ١ قح عرفوا دصااماددصم
 ظ - قوقعلاقعملا 0 ظ عطقلاو قشلاينأعم نم لصالاو

 يلعالزبالاق ٌتَص نمّيعا لثما ف ظ تع جارلاو نم 2122

 دم هيام ا ١ | قش | قش شل لطارتم نغاجلا برق انناعإلا

 -اه دلو لك ات 3 تكرت د تاركا: فاه تراع وتاو

 يرلانب نايفس وال ثيدحلا فس. ظ - يت نعل قع مرت فافركذ

 /نعيتاوضر ده ليس ةرزمغ| |(نيفع اقيقعو قوقعم وهف اك فكيمقَع

 لتقموهو بص نيحدحاموي و بر
 وعر اك 'يخئاب ديا و قيقعلا ظ قاعايكل هذ ءازجق خىاققعَق د ف

 | عا
 0 ا سس م سس مع دس هس حب ص ع سس سمس حس سم 2 سس سس أمس



 قاثلادلجنا فرضي تأسلامف

 5 ل اين ريهن كلا ان هل حال( ن الخ ظ ِ 00

 مناّيتزو كاب ءقوزل حصحدغاو لاق وو

 -شارلا هحاحلو نسالفمأ اهررصعخ هاهماعيق يف

 هناك لعب ٌقعان اسر جرمهدصخ ا - ءادصحلالا نه
 رس ع ا

 لوتس لاقيال ىمصمدحا ْ أ ىاانك معيديصتز وتلاصصحناكأ

 ٠ |(ىارجف قتلا ا عدامل قام تالا ظ -مهددع

 نابقي نا دغ قبيل تلاق نسوي ولا
 اأضوقكل ذو تكقافرنرقتلاب هذعا | امتحن اربلاب ارامل لاذ صحتمح

 نكلاؤأص لوقت ع ارصكاح نال ظ -لصالوش ل الدلع توصلا

 مال قم نهديها كبتد /رقتيباتح ين ىف هكا مك

 لاقوزرب زو ءاقع ارسم ابقو | | يتيكد تا ذا يعبلا كل نكوريف

 لاقي غل ابملاعصحمعاس ابعلاونا| -لقشا اي ضوهنلل

 ليقو | ندم اسم ىدي وتل الة عشيدح ذ
 امم ا

 -لطابلا ةّصح نم عا اصح | يوكل ]بق و كاز د نموش خب

 دارتلا لش د كر [يخا كلاب صح صا ظ  ديدرتلا ثيبريلتتلا هاير

 اذايعلا حجرا ضازبقد بازل مَحَصَح
 ناك ب صن لاذ ل بارخلا | ئاتالغلا اديس وما

 ابدوهيس رك اف ابهني ءاع . - ىوتسا ضال ق زل َّحَّنغو

 علل بارثلااولاةامككّم ا ناك تاو | ىشعوتما ذاريه دو نلف مهيصحأ

 .اوبصنف | |ىضماَم صحت ام ل مش نإ لاى و لايقملا
 تيس بيس بي يس



 نكن اان ب مس قاتلا للجن ا

 -ا وعد

 بزشلاورماىطلا ن«بيصنلا :صخأ

 - سارل عش ليلق ىا

 ةزاصعننالو ذلا لاججررلا نم ض حالا
 - عم او ثال خريغو ضن 0 ء2صح قو جرلل مط اق ٌصحا لج,

 لوك دجت غطقت ا هضالعا نب سيمسا لاكةئوطقم سحر داظحا وصي
 اومشاقاضاتموقلا ضاحت ا |ةضاح د نالفذىف+ نيب لاق. هنمو
 همساق اّصاصحودصاءغرصأا حو اننا اوت الاه وصح وأ جوعطق لقى
 ظ دسم لكنخاف -ايريزع

 نمسا ىلا يشلا ٌتصصاح مولا, كسلا اضي !رضحالا
 ةكحدلا ةراصا ذلوخ صحيا ذكوانكرنما ميف باس الد ربلا ديد ضحارموي
 - مصصحررهاطعا م ولا صحا ةرباماباك ١برعلا نمله رلزبق و

 معل لوؤتمورلالاناكملا هصحا| شحال ىنعي بزال/ محال قف

 لاح ةطسكةرظن نم ٌرمحتو ايلا ص و ...ضالارف نول أبت اوغصن ىذلا

 هصحاطصالزنت ىلذيتؤككاوتلافكلا هلع تما ط دجال ماطت
 يسكب < 5 الو ايف ياووس 0

 نصح الط سق كازمل# تيديواحصت : اب انشق وب, ز اكو كرك 85

 1 لال تاكد ماورد

7 0 0 
 هد مجرعم سرول أعم. ًاهبفرأ لاك يفاص و كصح هير

 -هقالعلا هيدالنايفعزلا ا:ساوأ يف اريعلاو سيعلا نا م

 تسلولاةؤلؤللاٌصحلا مضحي لاذ | ف امش لصقنتتف امري ىقحا رفا
 هسه سس سس سس

 ا همس



 قاثلادلجا يول مال نلسللا ّقذ

 ,نجشاكأ ذاءاصحّتنس ع قزمعدا ةيلعافشالدعب كاااىللا نم نابجلا

 2 00 2 مو لأاَق بنانلاضحتاو تأت

 : ىره وا كل نب ريب ش وهوا ف اوس ,لسرا ناك نا ةيولعم نع

 -اهيفريخأل ٌء ادرج اءاضحا | ثلث هل لعج هم ورلاك لم للا ناسا
 - عرعش طقس بعبلا و رأوه صف اذا نا خالي راب تا لغ تايد

 ظ 00 ا اددعو كل ذ فاشل عفف ءسجم

 ثامن وا قلم ميجام ةصيصخلا| يضف كواتقيلا وبقوه مقر اطب كاملا
 ا ذكيا ًنهرنقا نا ةيوطمدارالا لاقو ىلإملا

 00 ميمي سروتسماب
 ترعأ ل دالاورثمأعا ١ هو هزجو ملنقي مذه ارض نع اتسم ْ

 وأ هلسنكي خاءاشحتقان ظ ظ | شضحماو َتْلُِأ لاق ئيوطم مارايف ظ

 . فارع ألاهريولزمصمق ارجحم لكقف مطغلاء!بضنلا
 ام سرعلا م: صميصخلا | لاف ثي دهام لحرت عشب ىا

 ةرعطلا كاذتكقل ايلا اطااعا امضي تدراام باص ادقلتي وطعم

 ةٌّرشملا عش ليلاصي صوص سرفأ | 1 ةكالاجلا لع فشل ناالثم
 سم جلا

 30006 مسالا قييم وش جفن نلاو | 1 ظ ِ مان مصحات 4 0 ظ

 قع لوطن” ككل نزلا صحاكا )0 انيق لكعشلايهذا31ىديزيلا
 - اًمذبإ صصص رم سالو ظ - وارصح ما ةرصحا لجم
 داهرعت كتي نارا صحا لمسار ديل

 | عدا سف اقؤأ ظ رتبه الا ا يئش ا
 هخلزبيرصحا لجرو صخم راح ةصفم ا حأ قابس اانعرشلا باه ذزخلا



 شرم غام :صاحلاليبعولالاقو | |ثيبدحؤفو طاطلااضياصاصلا |

 نأ سلدقنذ مي لع قاتلا هلجيا
 ١ سم سيصسم مماسح 205

 .- باوصلا -ىفقو ماولاثكدع لش املاو

 مزن محا لومي تيل نيب ٌصَح | |. ركلو ين اب سلا لن ح تدجوام
 - هتح وأ |ةاعن؟ظفلتاب قيامابمف تدحو

 ا مضح عسلا قل حرضحلا .نوغاعازعمو

 7 ٌصغناو امص رصخخ ,صصح

 :اراون متللباه ذاضإإ صحا | | ينعم قحنم ذ وام كرف ردصم
 .لعفلاك[عفلاو (ريحاص سار :ضيبلا ظ حت و مطقن اال :صحتصخلاو عطق
 سلا مرت انتي ىنلاءاتلا: احلا | !صخااماو دنصحلا بحاصل لام نم
 ىاشمب انا تلا ق فرق نب ثي دح ىف | !تجوصلا لقت مم ودعلا 5 لش ىنعم
 نا ىل ةءاو "هس طعم دقو نبع | . -ديدشلاوىعلالدع تدان
 كاد تلف نالاقف ناب اودشوأ | ”تسؤونعلا له صال صحا
 مساهل ةضاحلا ارسأ سف هللا قل اذ | |توص نم ان هاّضَحٌضم دقو
 هنت و عشا رص تلال علاه | | -ةدخرؤلاكودعلالنع ثداح

 ععمس اذا نأطينملا ناةربره ىلإ

 امله ىث/ّضاصخملو لو ناذال
 نيرعص ع نع هس نب حاهح شي لح ا
 |ممصاعل تقف داجلاق >ىجضلا ىلا
 اخ اراها تيارام !لاذ ضاصخلاام

 !نذ ادع ومين ني عمصم ورش ذاي صم

 ىه |نرهو تيهزالألاف صاضخلا

 تضحرقو مب بهذ هلك فلم

 س:هشأر ضيبلا

 رنانتو د ٌصحماوو عش صح
 ” آنن اذا حم او يتلا قرو ضنا

 هلال انما نمو ليبع ونا لاق
 ا سم مس ص ص سس لاسم سس سلم



 قاشلا دج 4 و كلسللا مقف

 - ا 1 ١
 ةعاس ٌتعكو :عاس باعت اريسلا غل | متوزدا لصوبنلا نعانيور دقو لاه

 تعي: يقرا ثلا |ريذ ء_هزاللا3 ١ مهووس

 لحا 13 بإوصلا بص مانيغلاخم | قبلا قل دلالكوراوجلا هدحا ةكرصلا ىف
 نا برعلا دنع ::ىتديقحا هأ مرنم يلا ات قطن زم 5 212300 : وقح

 ةقيطيالمو بعتبأم دع قيعبلا| | ىوعقحمب قوريسلا ةلورتشااذا

 كلاوهزبو 9ريكأرن, بلي حا |ىرطمنب هللنالبعُركعت وردم ةاج

 ةىمق انا ثيللا لوق ماو لاةريسلا اءىبا هل لاقذ ضقت ءاذ ريما نب
 لدحاملاة ملط ابومنليلل ا! واريسا .ة:ىلاةلزعلا نم اضف املعلا هند البعاب

 |مالءا]بللا نعام لاقي نككو | ا اهطاسوارومال[يخو نييتتيسلا نيب

 ثراء ةسقحلاد )ءالنإلاقوميفأ ىلا ةراش اوه ةقسقعا ريسلا شو
 ةديس نإ لاقريسلا ةّرْش يعّصلا معمول

 وقهر ةو ني دش قاوفحرس »ا | كسفن دع متالو ةدابعلا
 لدبلا هعللقلا لع َمَدقَهَقَد لدبلا دعا تناوب دام لمحل رخو مأستفا

 ةأقفقو قايقهو قاىقح برقو يي لع تلهاذاو لقا

 ميفريسلا ناكذاُّوبة مم هقَمو هوس ا
 وذ اريسحتيقبو م دابعلا دع ماو ىلا

 وللا 1و وهف را
 توصلا كير نلصم سويرسع .سلا دب لع ثداح تبوص|[قن وف

 غم و قيقهو قش نم بسرف و اقدظلا بعلاوريسلا مفرازية متع

 ة_ قحىنعم ةربرعلا ةمشوكشد أ دقو ملؤا ليللاريس ربت ا ثيللا
 ىودهءكارذتنو تحناضياينإربعلا ةققعقحلا مضعإ لاقو لاق نع ف



 ناآسألاهقف ايس | ىاشلا للي

 رثا ةقعمالطر ءأع رس ريكا قجزثم لق فصغ نيم نهرحلا
 هنالاقي ناس يراك ال طر نزلا رايب بش لاق واد دب 3 نان

 يطرد قيكازجرشم باوسلاو ءاونمعل لا ص

 "فن لقوابذ يزال ى اتقن زنعط ِ ا! تييمقحو؛ توتال وهكلا
 ميَوَحاةررصلان الف ىرلأقيوأ | مقارب دل أ هيشقتدارتس
 تِلغأ واصعب لق ىاًسيرورشوأ | ١هيبر تقحا وا يبرانأبإ تقحقس
 اج رجضعب رس عرش مات عرب ,رلاناكأ ذا
 ا_ىوجل 21 نذانلانعطلا نمّقتحلا| | ريضام نمساذااقاقحاموقلا قحا
 ىهو قري '""ىذلا لينك مح ل اهتديت ذاتاقنح ام وغلا قتحأوا

 عضوم هلجر فاح مضي كسلا |ّضب !لاقمش
 لوجو نلار ّضالابيع أ ضو 5يرفأ دوني دا نعام اكان احا عيبرل

 قحالوو يدي ىرفاح يجر ارف ظ اوم سنهم ليرب
 هبديوذاح ير فاح قيطُي ىلا تنس قمتساو سقحاو ةقانلا تقع
 هاجر خام مقوورّصقي ىذلا تشلاو| نفسا ءلدقل اذا عاقل ذقانلاتقمتسا
 ضيا كاذوو هدب ضاح مقوم نع ةٌرموزفاثلاؤرملعفلال عي اههعاقل
 كد اليعلاور داالٌققَحلا يسال ث بع 2 24 ل
 رمتلا ,نمبرْضققلا تانبإ يحل وكي لام افادت احوال
 لآق ىرهزال(لة صيشلاوه نبق ذأ قالوا اوكئيلا نم رتئاّذلاو ىلوالا
 رملا نعبرض يحل دان ثمل | نيد ننال ماعلا نتن
 -ةقالعل طرداال هد |همجراصرلص/مةعأ سرفلاقنحا



 قاثلادلجيا ل 0

 الف طقس 9نيع قاح تنص لاقيو | اداكأ ذا زةخ ٌبونو لقرم دّربلاقي
 هده هرسأر طساو ارسار قاح لع | ٠ : 3 جيغا كح

 لالا مطس مف ىااأ .اتغلاٌقاحف | | نع ميلعصدرح ى١نكلعقيقحانا 3 ْ ْ
 |نه لاق ذا يذاوكشة ريع ترهظ | برق نم ةدق ىف قحل الك رندا لعيلوقا يريم درت لوفي اًيبزعا تعمسد ١ كييف عت هل قرت هب لعد
 | لا 22 0 ْ ةأتعمدىل وقال لع قيفح ٌىرقو

 قابالودا لعلوقلا كرت قعيجاو

 0 تلا ندر وعم منلاب قا وٌقلا
 : ا تيوهدارلع كدت و م دج
 - قحواضفلا قا لع طقس كلوقا احدت نعم رر_ عدم توغل نا

 اع ارق ني دعس وب شبل ح ف يسنرتو كرهاكالت ميار
 قيد قلك عدنا كذب ىلا ع نص 0 روحا كريس قيِغو جاعلا نم ةنقحلا

 ولاد ةمطلارضد راككوخأ | | وون جاعلاو 1 رزيحازم مطقد اف

 ةقالعلا ثردا ااهززئغلاس ارز يضم تارولا نم نلا

 قدمو نيكس تي لوكا ّقح دا يد اذا نعل ا سإ/ىلا ةبصع

 وعل لاق رش اصاعلا نب عرع ىذا نال كرولا لصالا قحلا لبق و لجرلا
 ل نولامهتنب تناكتاروأح ظ وشل ارضا ون نها سار رمظع,ض

 ل ىتبكلا ديك كلما ناو قإعلا+ اديش يسلارسأر واو عنك سار ىف ىتتل
 ةشرا تلزاف تمل د5 ايما | يس اهيشاامو :لباولا ميت ىذلا
 االقلوطيفا ثشيدحفر مكهمسارتحا مقلب رلا ب شلاح نئقل رماد زنعم |
 ابك تيب لربك حد وايلد ىلا ظ ةرودلا ظ

 س2 ب ب ا ب ا



 ١تاللهقف مرق قاتلا للجلا

 :ةدصلاؤ نؤوتقلانتقاددااضيارتقحلا| /ق بج دامكماللا لوخرل معفر بجو
 - نيجراواسه اهيادع تذاجا ذا رماللاب ناك ذا هلل مل تكاوق

 ءارو نمو.تعس لىضر رمت ثيدحف | | هكواملارت:صعلا ءلصا كلدلاّقغا
 وو 5 مرو

 - فعلا

 >ال نوفقع |ّققحاو لةاهتشو

 ليت عيرقلا دع قاطاا د ىردالأّضيبإ
 رومالاب
 بكرت غلب ىذلا لالالا نموا

 م

 ا
11 

 اقيو ترهزاللاةودقحلا نيب قوش

 ٌقحوش ابكرُيو ملل خنامتخاووه
 نا ءقازحتسال حى ثرهوجب ا

 ع وتل هب مغطدي 0

 : يع

 ةنالاو قاقحوٌّقحا مناو :عبارلا ف

 ذنوب نبالاق ابا حو ةقح

 - حمل مدرب قح كال ذ لك نم

 )وشو أهراغص ىا ظقرعلا ىئاقحا |اهريخروم "ابل ملاويبرقلا

 -:قحتراصإا هالك َقَحاوءّقحا

 : و لع ىا بلح دع ةقانلاتنتاا

 قاقيتيبشاهراغص تلا قافحا

 ملا تقحولب القت اقحم بيهم

 اهدعما# اهم اقحتساو ةقانلا قح

 - لبالا
 اورذعاو لحرلادنع لاغي

 مجوتسا أ 3أش ذااذا بجوتساو

 -اعسوا رفح يص يوثلاتغيص

 ققحلا ةوص لع ئث ةيلع ىقحم بوث
 ظ



 قاطلارلجا زارع تانلادو

 ةهيقلا تيمبيقو دحا وعم ةقاحلاو| | كام داو لقعلاوغم كحال تق وقعا
 2 نا نيد تارك قغافال ةقاح ييئذلا تحلللا ةءرملا ةولب املا نبقو

 تق" مص ازعو لد جب لكى ال طأبلاب ًاهمبقتاه ىا فار قرشعتو اهيوزتر يف

 2 تد اح كلوق نم همت ؛ بخت ىا هوقو نجح ممجلب اك نم قا

 هقحك هددت ةفأحو اناقح هقاحأ :قجلا محو اب وجوو الق ح يل يصيإ[ام

 اونالاةهيلعُت ف وتبلغ ىا| ادنفقحلا اح نالفرط وقمدمو لبالنم

 ادوات, تعفر ةّقاحلا ءلوق ىف -متياح,يلع بجلم قلذا

 اهربختت اذلا ةقأحلاو ضيا ءارتبالاب راغصو مص اخاذا قاقحلا قزن لج,

 ةقاحلا لاق ماك ىفاش مين غعلاو | | هق ىقح ىف مص اخرلصا ءايشمالا
 !داادزاج و عملو و ةقاحلا ئشىا | ةقلعتلا ق يقععاراؤص كل قنوت

 ةأىلاد كلعا يش ياو انعمةّف احلام ْ 8 ةريقحلاءايشلالب

 |. دارعب تناكناو عفر ايعضومأنو .اًضياةيهاّدلا هو ةلزانلا ةّقاحلا
 لصان قالا سوا كلعاأ معلا | ةئاغاديهاللا ةّقح ليي نتا و
 سرإلب ذتبلا نعق اول لكلنعةق احلا | |لبزعتلا فو يت تقحدقهةمايقلا
 داحاامد] ]محام ورتك اعاام هقاحلا

 قاحرمس ةمايقلاو ةعاتملا ةقاحا

 ميسوم

 يو وو يني ١ ١

 هقنابرعلاو لاقرمال:ةيقحتّحلاو
 ةّقحلاو 2011000

 لأ مغاولاذااخذا هوي 5
 ىنإبدك هه دياعرب نبا لاق ت سومو

 اذ



 ل لع فاشل ناجي

 ْ هلع ا ذاذ قعاامتم دعاو لك داوأ 0 «ارهد دع ةل داع مندي م اقاو خا لح

 ظ - هقحلبق ةعابقخم ادقفمتنبيبركأىلاهلريككو

 اماصخالاقاقتدلالاماقلاُ اقاىثلا | هيلع ابكلم ىااهإرتشاو نلاىرتشملا

 لاقبالث نالفو نإلف ٌقتحالاقيو دي كل ىرتشلادينممكاحلاهترخاو

 0 نحا ولل مصتخ ا لاقيالأمكد هقول عش اابلاءلعمرتشلا مجروأ ب قعتسإ م

 ٍ .رخلاو ميلا# ادا ىلا قلاب

 غاباخارجو هدارزكتلع شيدحف جةسلارمز يرق با ىصتس لاو قاووتسالا

 | مهيضعإ كادر ىاقحلا صن ءاضلا| اقدايسزمّحاانتداهن للاهتلوقاما

 ةيعوالق لواةيصعلاف ن فاقع اضن اداؤوكسا نسا :انعم نوكنازوجف

 تلو هاسقا غلبمو ةأهننم الكشف ١ مئازلا مطلع كاذ دا نوككو لومتلل

 ىف ةصعل] مالا قام راوهو قاما هيد ءاتلاو نيس اضع ا قعتسا نم

 |دىلوقيوأوحاانالوهشةيراجلا| تن :شما,هداصةرم تبث | دارا نوكيا

 ةلدلاتقعاتندادقحاخوب -تبذ اذائلا حر طوق نم

 ةماعلا عرقا نا كسلا تقدّنالا هيلع هدادصمنلاّت | ؤنباشيدعف

 تمادام لوقنربك ريكا كلرغصلا تحنم نيتليل يل تيس ناي ما قح اد لاةملس

 اىغلباذا نامت ىلوااهُّيت يماخ قيصري ءدزاجتأا | -8 لننع تيصو هال

 ايؤرتبدا يع صعلأ3 قانا اة اقحو ةقاهع مان هّقآح

 امان( لشم احلام 0 اكاد انما اضحوأ ظ و23 لاهاوليعتتس اأمرتككو نم يعاب
 ا

 | 0 -. ىه . 5

 كارا املا + أكاَقد !عابأ 12 يدلالاو ١ اهلك وز ىلعتسامزكاى اذ اخقاحإ

 رقم وللا

 دال تموهوإ قع وجب ام ةشلاذ كر ذ هلع قي هّياحا

هيساسملاب 5 | همداخ ىارق حو قكلبا مجم و ْ
 دب ى 

 71 يي

 7-0 دف هب د ااا د“ تسسلم

 .تمسسسمسا

  مسسم مسح مصل ١

 ع 2

 ا
5 1 
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 قلثلادلجنا موب ب تأاسللا ىف

 لاب لاجٌرلاؤغتس يحلي لهب نما: ةقييقح نم وللا غلب الشي دج اها

 مزل ثحو ىاول شل ءاشلاو صلاح عليش "دانس بياع

 -ىتملوقلاٌقحنكو انتا 0 - يفك ضم نادل

 - تنجو لو ىلا تققح اهعنم هعنمو لظفحر ماليأم لزلا مقبِقح

 ص صرب غل لسع ىرقمحت | 0 06-2 نودع افلا ديلع قيد

 .قدص 'اقيقحتئظورةّققحأ | ةقيس ظ ولا وسي ن الف لوقت برحا ١و

 - نينمر ىانقعمالكأ قسيس قيقعل ور ةيدول مشي
 نيقيلاّقحاو ثيركلّق دص وا نال :قيسو تدوس بالامل لي رظلا

 غلط قااطم مقاو هناككشلاد جا اهضقيى ا اهق اذار اه وراط
 لإ

 93 جدنا معو ام قيقا ورا خدش عب دولاوا

 :جوفاكيش ىداوائيش لة لجرلاّقحا - تلقا هسا غنا
 ظ - هبجوتسا شلاق تس | لعيلاعتسال(ة مقا[ مرتغللاذ ةقيقحلا

 اقتسام ا دع رتع نان لس زنتلا غل كل خدضي ناك مزاجيا عض هلصا
 | 00 دايخلابهأيجوتس اعاامتا فيك ارعريلا ندي هزامجلا مقيلامغاو

 ركوتلاو ءاسال/ روز فاث ناعم

 .: اصواتهم

 الا قيقحلا)بقو دبل مقيبقحلا تناك
 ءانفلا تقيقحاو م مازن غيقحلا لو

 -.رةقيف خخ عمل عيسوت اذه

 يجو ىاقجمكلاب قع ينل

 | لع لوقلا قح أم :في نح ثيدحؤ

 ةخر يو نما مان تآمئقل نإخاف

 |نبنلا مولا



 تنآسللا قف راكبا ١ فاشلا دلجا

 رحققح لوقت برلاو تنخكأوا اًقحاهلعج نثر لع وف يرض ئانفب
 ةأضاقحادققحاواٌقحر مح اءاضقلا ىرقلزرملو5 قرملاو ىقرعملا قدرط نم

 - ءتبجواعا رقلا منم وماركلا جيش نم عرضا

 اضجراعإ ثيدهح ارنموم وم نم

 ارتحل فد تف ام رع ميد ذاتوق

 «مززم متلي ىَرِق لذي ىحرملسم

 ةهز وم ناميقل قإطغل لاو رامو

 بوصنم نبسن العاّوح ىلاوت نإ ف

 | نهافح مملع كلذ ٌقجء:عمدع

 ةث_ءارغلالاةو ىوضلا قاسسا ىبإ لوق

 شان سس دعاّؤح روق بنا اذه

 مدا ارب جمب صن ا كباتككا فل "كو ين دع ئعلتلا تاني ىذا ىف

 اتاقح ىؤعملاباعاتمداوق تغنا لأم نع لوني نارلف لكأيامدي

 بضاّمااقحراّدلا  ش ادبع كإ : اهععل نعلتحا نق ٌمسفل معيأم ميخا

 الاقدن اك امالكتين نماٌّقحا !ئشلباقم فرم. دي لهطكأيام معا

 لوغلا انه تيهز5(لاق اح كا لب الما

 هلعج ناك احس اونا لاقام بقي ايزو ليرنمل أحلا قحملاعلا نه :اولاق

 زير ىلا لاق ئاكإ كومو صم نم صي مف ديالا غلب دقرشاو هاّشلا

 داهةلكو ءلذلاايركزولا ىلا قح قش -ميفل مت المل ع ارضخترن اككلاصخلا

 هتفرعمو قاس < ن مناقل غ١ كلن >لطابإ قعامسا دبعا نهاولاق

 الكل ا جوف | /رصم ةانعم ىف ناكاموا| الأ كل لعل رط وقف البو خ كما ميف

 قا دعوىلاعت هل الوفكب ضئلاميفأ ١ -هدطاباكقح لوقف تماطل نق

 ش -قادصضلادعوو لمعتنل ا تمحو لعنعتت نا فلا قُم

 هيوجو وراق حيل اريصيام < قيقححلا ىخعم كل وعت نا كفي ناكمو

 -هنأش نيقي ىزمالةقيقح خلوا |ٌقغ ءاضقلا كايلع ةوجأو كا حام



  قاثلادلجقا يام ع تاسللامعف

 كل خلعت نا قوقمم تن ا فوقتو طعوب تباثذاغاكابجا دوقريرفدع و

 انبسلوتاتيلع فري غلا ١ | وع مهعيب لا ثيدشادمو قا
 .نراعجي كاذل 2 ةيقح تنل لاقي اقفل كاك رجي نكن فتن كيلع قب

 كدنراو كل نل ةقرقد# تما مسالك اسندز نت حا ٌقوحو لفت ناعلا قلو

 - كلة رعفتنا لف نا عي يبقحو كإ ذك يلع قيقح

 لاو ١١ ١ هت ا دعاعقما نانا ةعَّتح بعل نوقترمتلاق

 داق قلو عفو هو نعرّصخ | ليخزعف انا قوفع فاو ٌيحو كلذ
1 

 ذه ليقارتخام يا اهل ى : >.قارباقوعجم ورب قيقحوفو

 000 ظ - تيقوقمتداقحا ماو
 ب تاويل ا د كلا خلعفت نافل

 ا ظ اع تلك نحتذقا داوشلل تلق

 )0 ةديرعتموهضفأ انك عغتن ايلع َقحيلوقتو لاق

 ةالصلالاقف ةالكعلا ظقوأ ن عطار (لعفت ا تققحاولوقي ملو كال ٌقحو

 الا ظحالو ىاقحلكو نذل هشلاو عا تّقحو اهثرل تن ذاوقاعت لوق

 دش" ةالّصلا دارا ليو اهكرت نمل لاتزعل وق غعمو لعفت نااهقحو

 ثا ىنسي ا هيغ ىضقم يلد ّنذا 5 شايلعبجولعفت نا كيلعّقح

 نع جو نحل يلعب تجي ةيتح قو ا أ_لعفتن !ةيقحم نمفت نا قحاولاة ظ

 هنا بق يلعرداةريغووارق روخ يع ديف مدع تيقحليزتلاف
 ضاره لابن ةالدملا قنا | هضم نكد داوم لاا

 صم اليل تي خل ملت قيفح نا كل وفك وعغم مب حيل ربل ثيزفل ف ثلا تنا كلوفكل
 م م

 سم مل يصح
 ادامسسسلل لة



 ناسلاامقف سوم نس قلثلادلحما

 لى ا ىل ىت هداانهّوخ ليش هلحاو
 أها ٌلِجواًّوطق تءاجوخئملالعل

 1 ال وق لوقت امكمب صو لوف

 لوقريبرم نب: ىسيع كل خ للاعت مليش
 هةسفن لليل مفاضا لعوهاناّقع ا
 لىملا قاسكلا مفر ىرهز “كك لاذ
 لوق بسه لو هللاوه قع )ل عجو

 ىسع كل خنو ليبرب ءاّرقلا نمموق
 -اًقعال وةريدرم نا
 قي يالا كلانه لات هللا وق
 دفاعا اقحدي ريزثا جلا بسشلاذ
 «ضغ تش ناو للك اح حاول
 تعذر تتش ناو هلل حفص تل عجت قا

 2م اكوم هش | و د سرحت لبزختملا فس
 لاق رض ءاوهلا حلا عساو ةداعن ملوث

 2و جاجالالاف هر انه ع ابلغ

 39 لطاكاواطزنتلاوهقحلا توكي نا

 :كولا كلانه ةيالولا فص نم تاعجخ ضرالا شم اوما تدسغل رنوتجم ام:

 مولا | | اير هئاوها نلونعملا ثيهاظلا
 | ٌقعا ىإ سرقف ىنامنم ثبردحلا لل - قلاقإطت
 اان يرذا نم تسيل داصاي ؤ سا قلاب تدوملا ةركس تءاجوللاهتلوف
 دم9كرثزو خرج ةرققح فا نفذ لبقو |.( دت قل ًةركسلا تاج ةانعم
 اظواقدص ىانيماقحانيياشيدحلا | | قاغعذلا توملاب ى اقع اب تيم كنا
 اتيان لل نم ودنا واكل اناث ابجاو |. ارركب ىلإ نعى ورة هّس نبا لاقمل
 اىنلا اباوع اددلا دعدابعلاة اما | ىتعملاو حلا توملا ةركس تءاجو



 قاشلادلجنا فنا تأآسلاقف

 - هيف كشبالأّقح :لتعراص
 هققحو ٌّقح وقح رجحص مّقحا

 -,لياقؤدص لير دداللاقف هى لص

 نيا هعذلا نه لاق اذا لججرلا ققح
 قص فاو
 ااذااقاقحإ ملكت ققحا لاقي

 ه+فحاواقحرقجي راو قحورت 5

 | ال تققحل وعن نيقي لعرنم ناك
 -,نمنيقي لع تنكاذامتقفحا
 وصح ةاقحال وقح كيف ىلاد لاقي

 ماذا حوحو صح ميق فا مرلصا

 50 هاّقح ءٌظحي لجتلا رنحّشح

 ناك آم تلعف ىانققحاو ةرذح

 -مد نخب

 ىلعنيلغا ذامتقفح او لجرلا تقف
 ص هآليس ن!لاق لع كبت اوئعا

 .زييطتيلط دلطنو قلاع
 - هقحرنم بلط هووقسا

 ٌقعام هنمرملهزكلاةموقلاَّقتحا

 -ىديف

 د لقا ءاّرق فس اًّبعنبا ثيدحف

 داقتحي نالحر ءايغةناضعا ثيدح

 -_ .- و 5 95

 وه ىنق أي نمثيب دهن 5فح

 الوعي وقت نارقلا غلولغت أم ىتم
 ةفاومصتتا وقتتحت ىنعم و نارقلا ىف

 اركاثحل لكبلطيو نامت ادا دف

 هواها ملكا ناك بهو ثيدحو

 انكم كوز حق ات اربالسلا يلع
 ذ قالا نكو نكمل نانيصخ

 ولا قا نملجا مالك ى جحا, لاق
 . اىورب ورز ٌلدَسو هو داص ىا

 اذاقأحو اًقَح قبحي مي ق اح نم

 الصموهغ يلع عوجبا لاش نم ليريهب
 انيبدلتتلا عم وهز مسالم اق مرداق١
 - يجو نم لعاذ
 ىلااىقوقتحتو ةولّضِإإ حا: شيدحىف
 ك2 لابنكد نوقّيضتىاقوملا قرش

 لزم ق أح وه لاقي, تقولا كلذ



 نامللا قف ماا ىاثلادلجا

 رق ولاتباطمدأ | دكا داكبالف هملكي لمت اوه ليقو

 اح اةيببتلا ةيوعتقا أ هتملكت قبست ناوهغليثو ثاوبفيإ
 لدخار كود موه لطي ظ _ ليال هكتح ىلا |

 زأاءانع اطمزلاىنعمرب دمنا ى| | ءاتلا قدي دتلا رمل ليزر دغ
 ابعت ه لوقت امككايبل يلع دا ءاؤل ؤ لي درتل ١ةافاغلاو |

 كنلا قة دايزل عرركت ويك جف اقح دو مك رتاد رباامسقا نا

 -2) لوعغم اربعاو 5 - ةبانعلا غلب, نفذ
 ا
 إ

 لطالب قل «بلدالو ىلاعت وق | داع ناك ١- ا ظ

 محاص ىلع قا قاصس اونا لاق ا ماع تلال
 ىف لاق كلنكو نقلا نممب قاموا اةانشمملاءاتل

 طابا لعاب ىذتف ليات لق | لمكانعم ه ني :ثلشملاءافلاه
 اصاةوقحو فحم نيالا حا 006 - ّىحاللا » لعبد اجو قلاسلا

 >و كاعم كثرها ل لق تبتواّقحا ا (ققحد

 دقق وقل لع يجد بج | | لدعأت داحاتاىص ككلصاردصم
 لع قح نجزم الاد لسور ردوخو رٌقيحو يذلا عطف

 نجلا اخ جاسزلا لاق تهثا لوقلا تاقالعلاكذاو مق نحؤا عم

 -نيطايشلاو 2 نلت اذاعلا كبوقناىك ىلا

 :١ - للاعملا كالت

 دانك تاسعا كراكاع !تقوقحرعمجو لطابل اضيقنّقعا

 يرتد كا دع لوقا وح /لصا ددع داوانب ريل و قاقح

 هتبتااهالكّش حا اّقح محي قحا ١ ةبك بيراك عصق ناكق مق وو طق
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 ةمانعسرضاعتسا ١"
 || هاا ةقدرعجا

 | مثو حض امقت تركت
 ظ هلصانابرحت بقل ذاق ة

 ا وكساس

 | تال انوا تيو تقايكابللاق با

 ماوجوق لعوضمو مارت ىا تاذل ظ

 صقل كلاورتعوبجربر ظ

 لوطا ين قيووطلا يلا
 د صقانلانم

 5 ناضل ماتلا ميلا ْ

 ماثلا نموه ليدشلا داشلارجرقتلا ظ

 - قالا |
 -بنصلا متل

 لاذ ةميم أهدحاو قوعلارجملا |

 اًووُع نوعي ا اع
 مدل مننا اطقرقتزرخةميقلاو

 2 يح اقْي» قلغلابف نكتشف

 مس يحس بي مشلل

 اح تس دم وسم نع تحس

 قي
 .بسح ب77

 ءاود لام امته !ثو دقتجناوناك
 اتيمس اىقلورنع كمي و ءكفشملاو ظ

 اثنا جلا

| 
 قلوملا 1

 ةرييقلاماقمسم وتناىغال ةذزملا اع
 -نيعلالضتااىنوفنياوناكأ |
 -هلحا فلور كام# داك

 32 ١ ا راق طع ا د

 «ئع اممم

 ب ساطرقنمتسطقاغالةعق

 -قسلا قع مطقنم شما )0

 : :باكو ملا ور .ولاوعشملا نمل

 - 35 ةدح ا

 ة3العلا داك عه شرما اجلا
 دل خدي نا نكم امرعطملا نمماتلا

 ء نجا دق هتمماسيف فاحزلا
 كام

 ةرعرعل 1 رمرحاد 5 ذاذاذامرنخمإجد

 |«رهقو نيكأسللا,ضووعط 7

  هحدق بيصنا

 -ًايجمت ةاوهراص ل جرلا رجم
 ميلاو ءاتلا كلمالكلاور ةىتلمل



 دنا شرق ىلإ تمانت كير“
 معباتتم ةرطاونمرن ءاجو .تداجا

 جا جيلا لاق نحلعنلا دعامات
 >الازيدسحل املع مات نوكي ثانوي
 أماتز وختم ا لع مثنا مام

 سوقولا نم أهذا لكيدات اهمامتا
 -كاةرغو ىايطلاو

 آن آيل نم توكيل وطي غال
 دايخ ابتسباللايب ثالذ فلاقيو

 ةرشعىتدنا تغلبا ذا[ مت اصقن نم

 ايلزيّتإىنعملا نود لال صفت كيكو راك وماتل لليللا ل صا دازاهت :عاس

 _ليصغماوماتلا ىاداعلاة نط

 بطي كوش دؤاد كارعش ققتسملا

 -ةقالعلا هي دالرسكتلاومتتملا

 هلق منا ءناكق نمت: رعب لعرم

 - هكالهاو

 اذا مامتومامت ؟ و جلو ارلا تدلو

 3 نإ عمد الن عقل دقواتقلا

 -ماللا و تلالأب رمال



 و
 فاشلا دلع م1 تآسللا قف

 2 هو ةمانلا قوخرلا كله برمرللا

 ددابعإلا كدي و ساركذ(غاماّلاب

 ١مكلاذفص يس ىذإاوه لإ ذو

 ةلماكل اةوعدل لودتع لصاماتلاو

 ما ”تافصزم كرتي مل ىلا بأسا

 ملفلا وضح نمطش و ئتناههاثو
 (لضالخ ا خال قاهطءرضنلا عوشخو
 هتداغم أمت نوكي ام ئ لك ةرين أ

 عنو ةناملام امره للا كنه كاين
 رع ادا ةنه

 بن كالا ماذا ؟لجثعطقمين

 اذا كلل نكورمتت شءطق نيو بوث
 نو مهلا نمؤلعطق مولا حال لارا بس

 ةيواعب فلتسا|ًضيإ نم وولسلا قرع
 أمتو نما واموات متي شلات

 سيف تموت امامهم
 كدا مسمتو ىنعم. دهتنساو هم

 مطقف لمكورت ناكماتلا ثلا خلا - عطقناذ دعطق صا هنقتو

 هب مهاربادتناا ذاو لجورتعيل هيليام١ هبت ام هحّقت و رتما وئام

 اصارجل مف ءاولإ )اة نهمتاذ تاملكت | [نكمياًماتوالماكمب يصيامرلصا

 ؛ىاك اةماتلا بوتلاكريلياهرعطقرعم
 هم أعنملا

 دماماتلا مندا تاهلكب ذوعا ثيدع اذ

 ًاتلايهمالكنعص دامارهتال' نبال اذ

 همالكنم ىش ىف وكي ناز وكالزداك

 س انلامالكف نوكيامكبيعو لصقن

 و امفش اىكاانهاهماللغعم ليقو

 -ررهكتو تأذالك نم ظفحتو هك.



 تأمشأا .قن قلاشلا لحن أ
 ك0

 لصاو نئبيوماقرساو >مااذانإ الذ ْ

 (ىذلاوهو تت يتاج تالا - كال انزسخ

 | ريض مضرذ كرش وا ع و دخ ةراّيسلا ميقدخ ؤ اذيز 0 : عا لي تميت

 ا 0 ة مناك كس نل نابتساو | كبتو مساكلب ألا وردصلا تلاد

 َ ارو را_صف ذرب و واط ولا ذاك ظ -اتيسسخ عادي

 فاكر يلا حام تاجنم نج ع ابهل فاالي تيت زي رعلا لف مما شل

 | هيمفتسا باوضا 7 ظ -اةعطق لصااةيسخواتلضىا
 د ١

 ا هل كيتتسا ىقح هي ثيدذحفف ظ - كالط ل بيبتلاو بالا يلا

 ظ مسا ءازنسا كئتادعا) لوكحام | /قيارتاس كااّبت وطي ثيدحف

 نيرغا --- 00 يو ظ ظ -نلالط رت انتعمجا نا

 ظ يه :فيدح ول الق عمصبل اي زيرميشفاك | ْ رول هاو ا|بينت هوبتتا ظ

 20مل هاه طرة دع بلاغ ١ دلي نمت ورا هه اصقنل ريت
 | 0-5 سيفما له اهأنأق بيب غرهو دازاوو

 نم انلاطاقس مايقدت بدهلافا تدر ق موريس شر

 يكدر 0 يكوابتذكديعلا

 ف وجسم ظ _عطق اذا كيت

 اه دان ايف فلم هإ نكمل لوقي اتت ةبات : قاب لل ورلا تعجل تالا

 ظ -قلمأم يلع لنهج مهاد صيعنملا ٌباَّشْلاَو

 | -ةقالعلا ثرداال شاه ابتبت | ١ لس

 اةفارتاوتن| اف احب جدام رع رتتساو ىوقسا وأ يفر فاك تتتس 4
 ها ا اال ٍْ |

 م مسدس ميس



 قائنالجلا ٠ مس ل اكل قف

 ىذنلاو هوان نش ىىرلاب نحط ديز وبا !ناسليللبقو حّبرم ظيلغ حو طيلغءاسكىا وى أ

 ؟لتبااًتبو ندب نكىحرل اه بهذي ظ يخص
 0 اةفئاط تامل يلع زعشيدحففا

 من 2 مهّتب رينشا لاقف ميلا تاكجا
 ايناس غ لنعابب ترفع ذا 0

 هت ندلازب امالسلا ىلع نسسجلا ثيدحف

 ةينأيرسلاؤ تب تدموام تويبلاوسلو البحار نط وحرط
 هم

 امين -تامإلاو

 شددح تب نم ذوخأم قرفردصم انيب ىلا نآيفس ثيدحذ

 عطقلا هينآعم نمدصالاو بلقلاب. ظ - علبعو نيىتبا

 امر ىلا مطق ناكل للا لقفو ا :والعااور داك كتيبلا حاتم كد كيبل

 كرر الا لقفرخت ككاه ىللعضفيي ماس وري عمشلأ لصّقِنلا شيدحفا

 . | يف بوغرعئن هال هرمزالب ىذل ل 00

 ه_رلسلا يامل وراشسحلا تلا ستيحأشلاانل نابلكنمد نيل

 هنالرصن ولع دلا دع ملاّتنتو الطلا | ملعإوتلا نم ةدم اطل وكل د لعمل
 قس لوقت (كلعف طعاوجت ىصم ايناذعركتم نحو 7ثدانلا مكيلع
 ملوأيقس نالذ قس عانعم نالفلا تانيا عمكتم نوال ربع ول لاذ

 ام لان 5 نوكيا ةكز يلع ريل انا ىعي
 5 ١اهجاددا زلا تاتبلاو قراوجللا

71-0 
 3 5 ىسدب مَ

9 
 ةارنمل |ة61تاتب لام لاقنو مّتمتو

 اقيامكت تل لاق تو عا
 يصنزالؤل انت لوقترقعورعُدِج



 ناسلاقن م١ قىاشلا كما

 ريسلا# لن نم 5سيعب لجرلا ّثمبا
 ىطملاوريسلا وطي ىتحهّتبتالو

 و 2 2 هه اين

.. 

 ؟اننإ تنكو نجارلالاةريِلع كرش ١
 هر نمر قيالىتلا ل وزهملاتأيبلاو

 قمإلل لاقيو قت تبي ٌتَبدقو
 دي لش ماب قهحادٌظابوهلوزمملا
 ها ظفح ىذلا ثرهزالك لاق قمل
 ةءأبنلا نم 3 4مل ت اذا نع

 تالف مطقنالاقيشييلا لاق رواد
 8 اوارنع هلبح تبناذ نال نع

 ثمْلاو ةلّبس نياظيفناوملاصو

 ٌْ ةسصخلا مر كبْذَدماَطِلَع ءاك

 بلارم ٌتبنا دق .تلحار تطعو مب ماو نيوصوربو نموه لبقو

 - ةدالعلاور دال ماتب و هدب لاقب تعب ٌءواطم وهو ا

 (ةملايطلا نص بوطرتتبلا بي نهتلا | نجع قيرط ىف قنبر ذا ليري نبا
 | بوما طير تكت بعد ورجأ |نقووطوضةيماو دل |
 تاميطلا كببلا ههوجلا تكلا دره بطعا

 يلى نلت دون ورح نم| | عطفناا ذات اَتِبنإ لجرلا سنا قاسكلا
 -هلثم تاثبلاو | |

 تعب هلع ل ياجزنش ة وص سيمبا
 مدس سس سس سس سل



 ىأشلا نجلا 1 تأسللاىذ

 ةبلارعلصاو ليل اوهو ميف موصال .|ىصاو مي وبس بهّنلم ىرب نباىلاذ

 ,خالثتبلا قر عمال( كوكتال ثبلا كا
 ىضهو :لحو ءزغلاةريكتن ذاجاارفاو

 لعرىمالل حا نب لياخل ااة و ىف

 مكنش جوان شل 7 رعوسي ءامن ار نلت

 كيدقمو قبلا نوكيا كن شو شبل
 نما نوكالام'ماذ توكاكلقو

 جتبلازوكيامأماو عجربإللرهرلا نم

 تي لقت اماوزل أ ىغا) ةئقلاف

 مير قاطو لقزذف كوكيالدقو
 را ب ,ءاضفلا ميلعُت كلب

 رتليزلا نع عطعنم داب ناركس
 داس عمدا( مر: ينح ىلا نع نه

 ركمس اكوا مطقيأم ىاةربأم

 لاقي ناتنلا هءارغل للام و تمني
 ىإيلعّدَني 1 داوءاّضفلا ىلع قمت

  متعطت

 اصلا ويل نمل مايصالثيدحملا ف
 اقاوم نم كاذبا

 , شه كوندممل نلمارصال انعم و

 لاحق ادم مطقيمزجل

 لع ءاضؤلامككىلا تب لاقي عطقلا

 ةّينااريعس هل صف ثعطقاخا نالذ

 ءاستلا ةذه حاك اوقبا شيدحلا ف
 ائارشب ةومكحاو يف مالك وعطق 2 ١١

 للا حاكن نكئرغلاب ضير عت وهو
 اة قم وتيم ريغ جاكت هناك

 دسحا سؤ قرتي ريرج شيد حف
 شد مشاكل اق دتيلاوا برن وج لا

 6 |مييرب وجببسح لاقذ اهمساف
 هيقريوجلاة ا عطقا ىاَتياوا لافذ
 7 ةلعاودملاب
 | امال تبا
 لوو كلان 09-5 هوب 3 3

 كد اتاَتِبومتِب واب مدع زطاغذع
 - عطعلا نم كلذ

 قَيِبَتَي عطقلا نهرتيطعا لاقي

 كئاريغ مطقلا نم ارقاقتشادبلاو

 لو يف :عجر”ىفئرما ةلغتسي
 _ءاوتلا



 نأسألا فذ مر قالا دلجبا

 ةعطقتم قا - ةقادص ةياهلاذا . تمدد

 -كالمالرعا هطقل الن عاثداحاتوص كيرصم

 عطق تب لاعم ف

 [اةشلاقي لصاتتسلاا ملقلا كيلا
 ا نشلا تي ةلديس نبا تاو معلا
 كرب ل ع
 تلق تبا َ 4 دمحلب

 2 ها وقذ تهيب اقالصاتسم
 ةءاضملاداب نال داش !نه لاقرب

 م 0 نر سا

 . اًكزالكيلالععوا !ز واجب تاتبالا
 17 ملف تبلاقو ماشا دونم 'رخيث,لوسكم نم عفب ن تاكاذا

 ا
 ايا

 : 4 مرباو عللي غلرت ارعاقالط زكي رب حو ةدودعم ىرحلالا

 حاولا: غلطلالاقيو مثيلا | وتلط دقو , نيا وءلِعِبو يتاؤر لعد ا

 حاكنلا ةمصحطقت ى اكد 9مم نيش نس ع

 (ةتباكلت اهقلطو ةلعلا تضقناا دا دعاه دحونهولاّث متيمتَح

 ىو تساند

 ةلادإ زال وعفمل للا فمي ع نه

 ين ةعطاقىإ

 جب الات وتبلا ٌتتاكسيدحلا
 -انتاباقالط :قلطملا هل نيكو
 لاق هل_عف مطقمناك امدّدلا هلعفا تو :نلابلا دنس يرن هت

 مدعم ديلا سعف اولاق ومي وبيس م يدب راو تمي تمي وٌتييوه

 ١ يهل عتستاو ثوم | | واكتب ة دص رالف قدصترطوق
 لك كيلا سف 62ج ن١الذاقيأ هلأ طزم اه قكصتلل[بعطق اذاّكَب
 00 لع هرضنو ميف عج“ كرما _هنيم دعطنتلا دداهجاصزم :تابش

 د ل



 قاشلادجلا لفي نأسللا مقف
 لا 0
 أهرركب اهرتو قزلاخ[ضوضع ا - ترج هول وأ و جا

 ْش ركيورطعيى اس فشٌشمٍّجَعِل نالف الفأ (هلصالا صال 2 3-ندبام ضاشُعلا

 - بضغلانمكلذ كرس د نال نوفز نع بسب نقلا

 -لرزيع ما ضع نالو 00 ديردكةلاقو ةقالعلا

 :شافرآعلاننمرشيعلا موقلاطاعإ (؟ 2 اشغل ورع ولا لاقو ةيهل ل رينعلاب

 : ادماشسم | ظ -ىنالالب شفلاو

 - ,قفنب >اكيالض ع َقَلَغ نيل تنل لبجرلاعضاشعلا ءارغلا لاق
 والحلال هشررلا نم برغ_ ضعت قي توغو اش دلال

 ضريت رتدولو :حوتغم ةركاز ذات ظ - نعال( ن م
 د ءاتلا دوسارم بيلعلا ث و١ !ىرب نب كلاق لكى لضوضع نمرن

 ةدخرعضمي مناك يلصأب| | هش لا رهدلا ضع عبتقلارىشع
 يه قابح دو ناضيدسلا باتلارشع ص رائتسم وهو 50-0

 ناكتنملسو ريلع هللا لص تلا دع امتع يف روش يضع تام
 -ضوضحت نم برك هلاو لهل اهذ -نعزعو

 تمحاارمتتلكاأمو كصنم والا | نضْوُصَع كلم نوكترمت ثيدحلاذ
 -اهارقثيمتن دعم وضعلازم ةوالحا من اللظو نسعي ةيعرل | بيصي ىا
 نصا ىن انا تادهااضيا ثيدحلاه ز:ينيانم_جوضعلا ضع يف وضعي

 جا طرقرءقينح والا و , قضوا وضع دو نوكيرعن دبا خلاب

 .هيبورتادتجزمةرقصتطقيكأ .كريطا ذيبخلاوهد كلاب وح مجوهو

 ١ 00 دورت سان. عهتناعضرركي ىبا شيدحف
٠. 

 اسسحس 



 تنأآسلامّقف اما ١ قاثلاسجلا

 اًنوضرل لموتلا نييعلا مت - مايا ةمزلا َفاَقّتلاَو 2 رلاضعا

 0 نىلعوطو لبا لكن . ماياابم زلا ةأفق نو ماج اضع ١

 تقلالثمراصم 0 (لشانلكّرضعلا رن رق و)رؤرضعو نالذ َنُمِعنإلذ
 00 ىونلاو| | مامزالورلامف تشيع طبع رطتع لصرم
 ش عاملا اضياوهو لبال/ ضل ىذلا امض نع ااه تضضعوريل عمم ايفل نسخ

 ضاضعلاو لة ضراكاذ ةعيىذلا لأم ضعام الاقيورتمال:ضاضعو

 نما عام ضي زضاضتلاو لاك لن ةرّشع يلع قوقرفس طع نالف و
 ٠ -ةقالعاور اكس غو تبنلا| ىداعال» نم قول عمد الكدشنلاو

 قمل واضع مولبا تلك ,وفلارضعا ديعل ل صاوش موزلل | رْضعلا لصا اًضع

 نيوس ىقاضع يغب مكملاف | ١ موال للا وغيري هنا١
 | - ضع طل ابوسضم _ هاو للا ءاهس نم رضوضعلا

 ذاكلع :قاخملاراب اكن عرخوضعلا| منير شل ص علا صضعل اب نامت ذ
 زيف فلا هلصبلا تلق هلعلا أ عمن مصْعّصلاو لاجرلا نم ان لّيقنم
 ءاصو ضوضعرتب ل وعت برعلاو تيس
 تسل رعقلاريعب ناكا ذا ضوضع -ةيهالل اضل
 ليلا هكدا لاق هةينأسلابءنم| أضع ترص ى الر اب, تضم علق

 لأق ءاملا ةرينتكلا شا ضوضعلا هاند لاق قات يسافر
 : «أيمو هرداون ث ضيضعلا هوا امض د عارجلاو مام ىالنلا ْذاَّكوِع

 أ رثبلا تناك أم و ضضعميمت ىفب ا

 دناوأمو تضعاسقل وأض وضع | |-هاضعلارة.نكرضعمرضداورضز

 ناكأمو تادجادفلواّدج  شضعلا مب لقت ا



 تاسالامّثذ

 اهديِلعرطعورسع لاقي جونا

 هم لحاو لك ٌصع اذا ناضأعتي

 -ضاضعلا و: ضاعملا كانك بحاص
 ,تلعجو ارب رب رخو فيس ,تضتمعا

 -هعطقيوضعي
 كليم ازرهعم ماي نط قانلام
 خشإلاممل وأنتي نا تأسللاب ضعلا
 ا ىدصملا كإنكو لعفلاكلعغلاو

 -لشلا دعانه
 لاق ضاضعةضيضع كاذبا د

 -بأبسلاكمسارضأضهلا ميووبيس

 يرضع بلك وه ضعي ىاض ويضع ش
 تثرب لاقي و ءاهسنغب ضوضعةقاذو

 رب وزب ا دابا ذاضاضعلا نم كيلا

 بويعلا خرم انلا اهشعنم اوكرشم ىلا

 - ءافلإ مسكي لاحذ دع عيت
 -مًضعذ يذلا تضضضغا

 ةيلاه أهلا عازب ىرعل نم ثيردحلا

 اولوقىااونكتاو يبا تم ؤيفعاف
 ب مالزعا وبكتالو كيبارإاب ضضعا
 :يلهاجباو وعدأع د نم ابيات هالليكتت

 للا كلمملا 2

 اضعاف لصتانم ضي ثيدحلا نمو
 لاقو :يلهاؤلاز:يسل بسنانمىا

 -نالغلايأ

 لصنلا ا ان لّطع امنا ىلإ ثيبدح ف
 ول هللاور دب وير ةبتعل لمت و! لات و
 - متضصعاي(نه لوغي ع|ريغ
 هرلع شي امى ا ضاضعَقاذام
 -ضاضعاك ل اكان دنعام لاقيو

 ضادّقع نمازاتانم خزرب نال اق
 شان اتاأمىارجوضعم ةزط وضعو

 -ةضكعل

 اع همظعي ميحاصب لجئل ضع
 كملي ضعلا نلبي قزل و كمزل

  فقوصللاوقوزللا

 بخاإاهكلحاقلطني دعب ثيدح ىف

 ةيضعل!لص/ مقل ارضرضعك ضعيف
! 

 د>|مطازثيأهزلا ذرات دموزملا

 -هيزلي كا ضعب هتالمسفنضعلا به
 وع وأضع خعرل ليان اب اميل ضع
 ةلاكم نقن اهل تموهوبهمزل بلع

 -قوزللاوموزللا ابل از هرءقيقم



 نأسللا قف م قاثلا لجل

 اهقع لاقياكو :يل ارضع كلنكو أ اهكصا انلاوُككَ لاقي مطلخ اكد»
 اهبل وشو | هانابزم دز 0 -ةهطلخمت هق د

 هسا تل هيلعاوج دزااذإم وغلا ىلع كادت

 ضعلادد سي ى ذلا لمع لال قنوت لع جدك دتردت ٍمد لع ثيدحىفو

 |مهلِعتْسْصْعةْضَع ع [[تض نوع لق أهيض ارح لع يملا لمالك كلك هت

 |تضضعوأ شط يضعدانطادعواٌقعع ظ تاكسكلا كدل ا صاو متمح> ذا ىا

 ظ 3 نسج ندع تل ع أحدزالاو

اوُضعد ضار علا ثيدحففا اسالرلغا انا يره ص
 أهيلع

 اتجاة ش فوشما الغ نيجاونلاب اداة جمايقلاموه ريغ حءاؤشم

 نطخنج ونا ايضعلا تال نلأ هاب اب | يللا

 | ةسالزلوا ادق كانسلالاةرفلا مي اًدعمواة جاعتسي غيت معإو كد

 ظ - بائالاعب ىقلا كلبقد | ةناعلاؤرت اتم نمو ضد و قد

 تضض# سيكل نبانعىره وجل كتم 5 ابييكاورط خ ويضرلاق قدا ةادعمام

 ناويش مكن سكىذلا نينا
 ٍ 0 للايدع هنأ لاقو شع ان اذركفتلاب 1 يع دع

 لاق بابرلا فج مها تضشعأ | .مطح- سك ناي سلاف كد
 تيكا نع سيعتتا ذه ىربد 5 د نضصضخضقع

 دنعات داما ىصص خخ لصا ىرصم
 (بأتك 5 تيكسلا نبا ةزكذ ىذلاو |

 او ماقتل اك خرط ولع علا
 ٌشغاانافدقللاب سصسَغ ملص |

 (تعصغو 5ليبع 2( ؟فسصغام ظ -نيطقيلاا
' 

 كنف اصلابم ابرلإؤ ةخن | | ىشلا لعنكنسالب ل جلاد صعل
 يتسلل ا :



 ناسالاءّىف

 ابك طواىنف ديد تيكرلا دو
 ل ع ددقو دال كيلا

 نما ديمو كَمْكَيلاو ك كيلا
 نطبوهلبق *ووتساثوسكَت ام لمرلا
 ةرزنغيباخو لالا و وتسمضرالان م
 ىماعالا لرلتي بارتو 3 لم دوه
 مضعل َنِرَبلا ام لمرلا نم كاكا

 اريدك مغترب رملو ضرالاب ضعب دع
 هللادبعرببريرح لاني راف ثيدحلاْ ى

 وادم دول هس لاقخرل نمنع

 5 مرسل مهضران اداكاراو# ملس

 و >اكدلا مججاوةنوز زح تاذ

 ىحا كيلا ةرم نبارقت شيردح ف

 كل دكرلاو كدلا كد كلا دعي رولا
  ضراو ظاغ وش رطرا عا نكدلاو

 لاما ةاعر نساّتلااىهزنكاا ذا ةكوكدم

 8 لجوّرع هلوقءنمو ٍضالأب

 ظ

 || | اراثا اهييرغكت و كل ذاهلسفي ىتح

 و ١ اديك ١

 فاشلا هللا ا

 نمز ةرهيالذ زنباىسرت ا جرعمج نا

 س انلاةةرتككتللانب تمس ذب
 _:طس ىدعجت وامي وت لاملاو
 دساال ةكوكلم ضرار قينحولا لاق
 - ثّصرلا تينت اط
 اذ ملام ةغيص دعلجرلاٌك د

 ةباصاد يل انك داذا كوكدموف ْ

 كارلا ناكل هن الع ةي وق هكدا |
 8 ىعل للا جاتحب. ظ

 ديدن ميدلسكب تايمر
 : - ضال لعماطولا '

 و هتلادتكمومدالا

  ةةئد دادا راكي ككك وسأل ددا

 لاو اا عا نكورتاة تركهم

 مان 0 يو

 كل ىتفك ٌكْيكَع ماع تدكسلا نبا

 2 تقالاقماناىا ٌكيركل وح

 - ةوالعلاور الكيك
 سو

 |ةريغدا+ رمش كود لك ينم 0 دا

 ط2” للا ا يااا ا اال للي يااا ل ا ا ممم لا <10 ايا ٍإ



 تأاسلاقف ىاثلادلجيا

 ف | ونعلتخا ثيللا كإذ نمق نم
 نم تالعتوف !للاقذ ناكدلا
 !ةلازم)ةةوه مب ضعيلاقو كدا
 ىذا ناكثلاو ةكذلا ثيهوجالاق وا
 قلت ىدبع ليفش لاك ءيلعرعقيإ

 ريطاعنيادلا ناكدككبتما لجخأو دطابإ

 ةيِلص ١ توثلا ,نوعجيم وهو لاَ
 ابد درادحاو نوباوبلا ةشاردلاو
 و لهرلا م ىوتساام ةكملاو كّدلا
 ظ _ اا حا ىعجو لهس

 ظ
 | دعو ءاجا خلقىحبزي زعل لإ

 لوقف شفخالناق > كد لعج ٍِب

 قد لاق تاكلاق ن وساد -_

 اتطرالدجزوجو لدم
 الأق بشل لسا لات لوقك ت4
 لا ولك داو ءاعنمو

 اتلاوبالاق شم ى نحو ءامدلشم
 ليلعجوعلاا ف اولتمللرب :جاحاكو
 ظ 6 >ّقان و لاو ادحاو دار

 تيهزاكذاة ايعانس انس بيظذاذ

 0100 ديزنلا نبا داذاد ا]ذ

 ١ 1 أس ىنةسفم ال36 >ملعج
 ءا6 >اره نمو نالاوقح بهذزيوق
 00 ضررا شيباتلف ثشاتنا دعا

 و أو كاد ثضر لضخ! حاضدا
 يلا هو كد غن

 نيحرالالدصم توكي. نالتجموأ ٠
 اراوا 2 لاقف كد تاكل حجلاة
 لملابأرت نق و ىنخغ كدا دراج
 نال ذم ءائد اضرا ل عج ىا

 كن ملبجلا ظ
 وأهدوعصو 0 ع ضرك ها

 ناكل دكا هوقو
 ندوة سك د وارث كد

 تاكا 2ا١لاقد
 5 حرلع بارتلاغجإ ١ةبارغلا اهئ
5 

٠ 
 2 هذ 5 ني تيملا دع باسلا دل

 د ملا لع بارتلاَّسكك د و ملاطهأ

 رارفلا تيوس لص ا يلع تلها ذا

 -ةربش دعا
 هاردل اي مجنذ «ىاكزلاكككد |

 ظ يي“
 مسح سس ممسسسسل مسسسسساس س ملا دكا هلال + ةممسسلسسسسلا



 تا ددججلا اب أ كأساتف

 تاوزجإتم و تحاو حض زان 0 غلا لاق ةدحاو 35 دانك لذ لامجلاو

 ع هال اوشا
 روما قول ٌكُئاتلا | ككذذ لاقولوت

 رك > كانو هلماتسال2 د سيعيد ظ ا 0

 قنص تاداكدو تل يرجو كلاذنك مرشكد دومكهش 5 ىلاعال نبالاق

 اولا ءاد دان لبقو تاوا رمجو ١ 205 دلاوزلاهنملا نارئِقلا ١ تكلا

 مالو كيشيرل هاهربنجف ا همانس ظ -ِ ريزيتشل اباضغلا

 عاد ناك كك كرباتسلا تن 2 تاكدلا ظ تلا يبْس كلا |

 هلوحأ.ىوتساو شرتوزوتح ى دو .ةطيخلابت سل نييطلا نمزتربارلا ءاكلا

 -كدنافمسجلانم 001 ثداوأك ءمجياو

 هوي ىلش تالت يك نم سرقأ | ص : تاو ضغا ث سيئرمش وقكتبله

 !ًامنا ندتم ناكأ ذا _ك١5ٌسرفو ان ملكا

 م ظلاضاعأ جفصا نه ناكر دان

 ةاعلإؤاز دجوان ارقد وموبابتنكا | افهف در ذا ل الت تاواكدلا

 ةلليماىربإفاق ٌهاَضِِعاليخ زولالهال هان همس نيالاق دحاو

 داصق جظن ضاع ااههابسسانم ' مزون مكءاكداهدحاو ناو دنعو

 م راك ذا طا د ارسرطو عاد ليخو ٍ | ضرمالن م تادائّدلا مصانألاق

 ايكازعر ربع ولا عاكحاربصف ريهظلا !١ نيطنم يباور ظرو ءاك >3 دحاولا |

 -نيذاربلا فملاق ' ةكدلاضرالاخم لاق ظالغلاب تسيل
 -ةالعا جبل ءانب تك نلا ١ | نم هووموا ارض و | د دحاولاو

 نيل ازمّ اع 5 ١ونرلت قمرا لذا | ظ | ماا موغ ايفديط



 داواقيق در اصدق فلين

 قف دو «سغا

 | اون الإ أهراغص 226 نلأ لتضفملا

 -ةكرتملا

 0 داشرحاو ري وبع ى لسانا لقا

 لوقشمو عرهظا) ذا هّق ُدَي خلاق د

 رحت نمو جيوخحا اواو دلارهظءاو د

 رت الا قدوقن
 دي ممم لدم لعاسا قدتسم ١ نب 5

 : قدام لق لتمصو غسرلا

 راصى ا عوشلا ق دتماو قرتسا د

 ءاقيقد
 000 5 دا

 - ةقنل البن ون وقت برعلا
 نم باور ليو تاو اكد . ةداسص

 -ايلصأي وق نوكي ةداوجارب

 اضرمالأ امو للعتورندا كس لوقا 5هللفاوح ىاوصاةياكح ةقدقدلا

 ةُفادلاو قاتل مالك فقالا |

 سوينسغرنعوه نيالا اقيق د تموسرظملا مدقق ذلا يبعالكن بها

 | ماطاش واق ترسكا ذا زكا قدلزؤص

 - ةقطقطالثم أهدؤرن ةعرسىف

 باس قاديل من للآفي نيا نيب لعف
 هلعجرتجرلك-ضد ةين )بعلاذق د

 - هر اكلا نم

 0 قس _ق >:ينآي سلا ثق
 -صعلا -سره_ نحت

 تحد
 ليصاوا قد نم د خأم قرثررصم
 - هنم برق

 ًاموخنو ظتاحلاو لبجا مده للا

 هيذ تيوصلا قرع 4 د ُهكَي هيد

 < اورق اعلا ك 2! نلا يللا

 تراص ىالايجلا ٍتَنْكَدَت

3 
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 كه 2 و وي 0000



 تناسشلا قف

 نانسالاق وقلم مق 5 لجر باركلاة ظ
 5لئاز ميملاو فنا نمٌقتشملثملا دع

 ومسلاو طظيلغلا الخ قبق دلانا

 ءانسح لاقيانهو نيوّقلا الن

 ّققلاصر رف لاقبالو نيزت ءاسحو - تيرا هلطمإذهو

 قيقد خد ٌبرضملا ىبق »يس لاقيإ |متأةنةلوقتّعصو قديش لكلا
 00 اغصوه) تو ٌنِجاضيقن ُقنلاواَك د
 و قش دز ىلإ ذكو ظراغ نصغ مصب >) 9 كااغص وهليقو ةَلِج تود

 رمال ةفصزمقبْؤدلا مق وي دق و ظيلغ اذصلانق دو قاقدو ُىَق دو فد

 -ليلحلا» لض نوكيشرغصلا ريقعلا -هساضإقو

 ١ 1 قلتسالاة ذاعمثيدحف !لباللدع قدام ٌّىدلادفينحو الاف

 ةساو |هرقتحاو ا كئارلمتجاو أ | نم عيعضلا هلك ايف ناكو تينملا نم
 وذ دق ة[اثلارمؤ عفنسا وهوا لص ةرخدرملاو د ذا( نريغصلاو لم

 خا لاقيامكمق دو هاج تنخا لير >نباةاورو ةقزوراغص قَد

 -هريشكو هليلث| |ةيشاملا هتيش ىش نق ىذلارشرشملا

 " ذ ىلفعاجرللا أع هلا شيدح -ءتلكلكا

 - ةذجو ءٌقدلك - نعل اقرا
 ةأشملاد ىاتليلجالو قرش >هلام - يك هلا عتاب ىقيك للا

  ةئانالو | ليي )يلق قّدلا نيب قيد لج

 الطعاا:ىامذَحا !١ ْْخَق اا ةرتيتا | 2 ذلا ققدلاةضماغ ققدئذ
 ءقرق دق اطعا[مىلزرقوآ الحا | (قاق لادا ذكو ظيبخلا فالخ هل ظاغال
 هايلجالو | قدلاوجنم لش _كلابٌقدلاو ٌميضلاب

 (قيق دل جرتقق داو يذلا تكد ةاليقدلا ديب قرغلا ىيذبالاقأ



 ؟ضنل اسقف ا ىلا كشري دوجملا

 .ضيالام خلا تكىذلا باقلاوفدأ | اممم تلطا ضّرلا سكك قدب
 ُث35 د ارك لحاو هاذ بارتلا عد دا | ءاو للا تقكد كلوقددصمق للا

 تل

 م عب مدقنلاو

 هيلعد ملاو انين لع مسوم ةاجاتم فا ِ

 | مهتق هل لوح لس مالملاو ةولّصلا

 | شي قوقلملا للا اقلا ليد سي

 ةقذلا كدارثلا نم جرا قدك اماضيا سا جا لاق خام

 قدي ىلاقَد وقت قيقدلاردصمأ د انوي رحطيخلا قئكانإج تب
 يخعملا قءاحما عر الع وهو هئد ظ لم هش هنو تاس

 وهلا اينغلازجرلاو نطق دلاو | - دادوقدنزخا دا قادع
 !نض ضم نلإماقق دلاو قيق هلا ميلا بيطلامب قٌنيرجقم ا

 علاق دل ملا ةجيعل ا ةقدلا نملقن | |لمجا ذاق كتم ا ىلإ نكوايس 0 ظ
 ةكم لغاو هل ًالِغال يذلا قبق دلا 0 ١ : الا رع

 ةقدامه درا لباَوت نوم 6 ق د6لاق ليككافءاطع ثيدحف

  ميظلخ اى :باوتلاةقنلا ةديسنبا| لكل يكذلمسيص ل
 - ضع ارضع مفي زقدلا يضاامو منزلا وغزاروكنم

 0 دز باس ا ب ذل نيت 6

 | ”كلادواتق > هلا انذو حو قىقدملا لنا ا

 | ناو: هلم نكترحلا ذا ط دق دال ةأرما ياهلا

 .هيميكرلذاذكملةئيق هنافأ نأ ئنلارمةلناام قاقدلاو هقاقذلا
 1١ رسام ممل سل ان سم هس جما حمس ع حمم



 تاسللا قع

 وهب لص اخ تبت يتق لك ةوظحلا
 ,اظحشلا ةلكنم مهاب نتشيبملا
 !تسادم بيضق كد قوظخيإ فت زهع

 -ز وج ةروتالصاف

 ءاطغح ثلث و ةوطح# هتلا لاقي
 نيشسلإ كي ةؤسلا ثةيغ

 هود ةقييفحتلا
 اان |عنلا نخاف قبعتءاناو وتئلطفعإ
 0 3 سما يظحاا

 لاقو يلا ظلاب ىو انكم نآقا

 ١ ريالافزلوملا ءاطلا باها قارا

 نوكي نازوخ يع لاق د هذ ءحدالف ظ

 ةادصا رابجكتلا اوهو معلا يراد! نمع ءَ

 13 تبان بييطق لك ست د هل ىصنا#
 فمع :لظفللا سناك اف ةوظحيشا

 لاقلعلا مهتلاوءاييضغلادامتسانق ظ

 اقياكا نك ميرض أ دولاب ؛اظح

 !إ ١

 ظ قلاب هكارصعا

 35 دا. .ظمعو هول ظدحا لقي

 -عوركملا ةعم# اوميب

 مقلم رداال ةاظحا قرح اد متل وعلا دمار لش ا

 م.

 ظ

1 
| 

 نو روسسساسس سس سس

 رهجل ايش اح قات نم لها

 قة ددسزبا!ىطقط لاقبف نعوضنا|
 مقطقمطلاذذااومجلا توصي اهح نط

  ةقلقدل لة ولمف
 لضخ نا وق كتم +طقطقلا هلعالاتبا
 يطقطبكاولاةاهرو: با صلارهرالا دعا

 ىرشوجا كمجلا تنوصاو كحق 5
 د مباتك (ىرحطلا نهراولا

 قد ظ
 تعا داحاتوص عردصاردصما

 و قط نم سرق وهو قادلا

 | تا سدني ذ

 فلاش حلا لنعؤا



 فاتلاللجيا

 نا لوشن ءاشلالاثم١نمإملا! نه

 ضيم هذول |الذ ىجوذ ندع ]ضحامد
 ىف لاقي و ءاوج أم ىلا ٌقاَقسن اب لسع

 م ظيحما طله 3 ةظحلا وة ول
 قيلعتثلاذز وجم كل ضوا+ قينطت ها
 ' توك ايأغاذارهفليسحو دق

 نهي ةَوظَح ونلرتا لاقي ديزولا
 نيباىبفالا ثان دلال نه دسعو

 -واسلاو لاجرلا

 ًاذهيلع هما ناوضر :شّئاع ثيدح !'

 ملسرثيلع هيدا لص مند لل وسد ىنجوزت

 /ئاضؤاف لوش قى قت ولاوش ىف
 هلي دعس | خم يلا ب قاواةمظحا
 طفل قوز لسع ارملا تيظح لافي

 ظ ”لعس ىلا مخ هادا وو حر

 ظ ب أهيحازثرلق نم تمد

 > هيضرماعل لف طحو نل منا لاقي

 6-0 . ولذعاو اظع 0
 سس للحس ٠س سس مسام هج ب م ا م جس سل اح خس انج دس ل مح نا بج سس هج ب ع تلا ا ا سمح بدع سيسهم نا

 م«

 0ك

 «عرئامبللا فذ

 نييالت لعلزالف سلفحا او كليزونا

 : ميلع.نلضف ىاليضفملاو ةرظعا
 احا لجو ةوظحو ةوظح هل لج

 -قزرلا نم

 ةوطع وة وظعلا

 ةوطع لش و

 ينك نصنيث نكمل اذاو

 3 سا م ةرنال كلا نب م

 وهو ناهقل تايطَح ى دحا لثملا ف

 هيمزم هماوسمتايظحو داع ن ناقل

 تم وامن ةزلسلاب رع برغي

 صل ايلْثح ترهزال/ لاق و ةدهرتم

 لثل اعمو ولحق لحاو تءاوطح

 ديبع هلال و ميمإ مه وءيشاو دىادحا

 اند اجو ةراشلاب لجرلا فرعا ١

 ىاىارقل تايظحى دح لبق مش

 العدا يح الص اذت الف نم اف ١
 0 كرك و .ةيظسات لحاو

 مال ضنا 2

 ل مجد هل خنقالىذلا ثلرللا نم
 الباسم نال راظجو تداولت

 هدم مغص

0 
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 طل اهلا ا زراطحلا لأ ءارتلا نعل درعا

 ' سوما
 ا

 اقنعه ظياتحو ايد تاو تيهوفالاق ظ

 ظ قررنا نعطحو د ديدجىأ|

 ,ظعانحو دال هاقلي أي :ىفاعت هلوق

 نال هاقليام ىاتةنسلاانههاظعلا
 آخ ممهظعظحو خوش دجال تبجها
 خمصلصف لأثم دع ظطحلاو اختل
 ردارشلا ةراصعوه لبق و ريّضناك ْ

 كترهزاك لل ناز ا نك و هنبقو

 اق غلوه ىره لاق و لُنيلاوفو
 كحو ءاو دوه ةرزغضح اور ضع ١ى ا

 كلا الطلا نحب مغ ظضحلا دبع ولا ظ

 - ةقاللعلا تندرا نّود دكو

 تل نبا ظح نم دوام 17

 :هعار ضل ار مق ءايل انين أظيلا ىدحا

 | عيطق اذن للاعم نمطصاالأو اصقان
 | لن مد صاخ ل جرل نص اذا صحا
 ةتعنجرل غي قلاع صاخلا ةلزنملا لا

 ل

 ا 5 3 5 م :

 - ظحرإصأ لاق ص وقنم ظح ءاززحلك

 خلق لاجل

 ' أد ظحو ءيبسو متصلا شال اطلسا

 أرجو راق نم حوزلاو دلقدردت |

 -ظحلا ةممسلاو قب نمو ظ

 ةلاو :نائملا ءظجلاو ةوخلاو ةولدُلا ظ
 : جودا وغد ناطلس ى ذن/لجرللا

 ظ -5 وش لحم سنع ظكدت و

 هل نضمو ةولطحا> ناما ذا ظجاجد 1

 - ىتعنب مب ظتحا غيماكأرنع لظحدشو
 ةظجحو طخ جو ضرع ةأرملا كي

 ىف حو اضيارتظح قش ملكلا و مضلاب

 قّيظح هو كح ةماواه سضعا
 -ى اياطحخىدحاو

 لاق وكيلا يغ قاذ ة لاح ظن من

 ..كيملاهسفن :يظحلاد تدع ولو ءي وبس
 0 داايضالأا

 21هلذ ءيظحالال آلا غلبت و لو

 لاتاءف ةوظع ا تن ل خانا لوقت
 سانل الا د5 وس ناكاتالف ْ

 اردلؤ ءلصاو لييرت أم ضعب كر دت
 مب نشل لق و اهيجو نم لنع ىلصت ظ



 قاتلا للججا

 الجلا ف دوجوم عطقل لفعمو ظحلا

 7 دّضياو قغ او

 يللا نعى رهزالك از تبضلا آلا
 مقوظحو تدنالذو يلا وإضفلا نم

 ظل | نم ممساردلو لاق لضغلا نم

 مص ةريصتلالصاالعق

 أؤحو دوه لاقيو ةدّيس نبالاق
 طع ١ةريغو تره وجالاذ وا نكف

 ةلغلا ؤظحا عماد لها ثيصنلا

 رجخ لع ةرثكل او طاظح و ظوطحو

 - شايق
 اىبا

 ظح نعنعهلد اكف/,ش ثيدحفف

 هقح م ومورممي ١قاؤل لجرلا

 اتخنلاو ريل كَل اريثالكنبا لاق

 كلا هيرو بت اىف يغرم ى ا مظح نم

 بخربالو ناوخاو تاني نما جاوز
 روما رّم 3 ىف مح نوكي ناد نيينع

 - هب د وفد همشق ود دوم
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 ظ
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 نأ درصح لها نمسانو ىرهذاكالاق
 كان ظنا ل | وعجراوعمجاذاف ظنح

 ميسل الع لظغلل || نه ترجي |ىضاو !كلصا
 117 تح كاوا ا ل يس :
 اوهوزدر نول وعي نس رلا وع ح لشسمللا ش
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 -ةجغرت ا تولوقي راجت

 ظحا د تنكأم لوقت ىرجوجلا لاق
 ةياظلدقو ام َتظِليَح نئلو

 5 طيظ جرواادقَحَرقَحأ اناف علا

 حو ذ لك وظحم ثبسنلا دعو
 ىنعي لعفد ظوظخ ممس ١و قزرلا نم

 . اا ال داشح اول وغيرمل يفا

 لعن يطح ا رط فاد اذ نم لجأ نالف
 .رما لعب الاله نم نوكي سف

 - ةرلخحلانمنوكي نق ولّوحأ ١

 درعلا نعمعف دا ىرهزلالاق

 لاق رعمسرملو ثيللامف سجال ناو

 لأف دو لجو اولطحم لج روورقولا

 :مدجأو نالذ نماِّوَحا نالذ لاقيو

 اقي ميري نبال بكامف تيغاونالاق



 تأسمللا ءقق

 ميلا بسنت ركل ابن فشلا اد رمطخلا
 طم حامرو ٌنطخ لافي حامرلا

 دل ل ةمايشل يفملعمرءايقلا دع
 كلرغسلاافماهتكو م امرلا تبنهي

 قاشلا نلبجلا مم

 - ناتيزاوتم ءانغاو
 مم 6 5 3 هل :

 مجم“ نه لعب لاقي رداونلا

 -لحاوأ,هانعم دو

 ليعي دصقم ى ادا خرط وق

 انفال لتخنخى ا: نضر طوقو | | كاسماىلاة مكنمحلا نم انقل
 اهيك وه كسم كالنهسيلو نيراد
 لدهن م كسل ]2ىقلا ننعسلا قرم

 ساوضو حاملا ميطِنعا :ةرنحولإ لاقو

 نغسلا ًاذرتيلاو نيرصلا طخ ظخلللا

 هطخغاريلو ليش لرضدا نيم تدءاجا جا

 ْ برعلارغا كارب نم امرلا وضى دلا

 اهراعش او ئيعرتكل مو

 | موطخلا ايطخ نخاف ؟دزما ثي ده ىف

 كروب طنخلل ام ومضملا جرلا فل اب
 ذب ءه طخ وهو ز:ماهيلاب عض وم طخخلا
 ظ دالبزماغ اال ديطخلا جامرلا ميلا

 - كبر وفمح دنهلا

 موس ىاحمأز دا شيدخ اف رل وت
 نم بي ىش طيطخم ا ءطيطحوا ءطبطغ

 نيطلاورتانلا توصوغوطرطغلا

 - ىضنشاةانعمو

 نم قُتل اهات نم اهيا ليلا
 5 قلل د مسا طقدلا ْ

 انهرٌقمأم ىاورابغ طخام طوق

 5 جامزم عطقلاو طز انا لعل يلد

 عمو دري عتسم يغتيشإريعل ا طح

 سوس ل تع بيرك وشو تك رفح

 رب رععلا ثيطخ نم ظ

 - ثرح قش -طخ:يثاي رسافطحا
 -ةصأخرعبلا طن -حنزت قي رفح
 1# ملق . ءازق داتا جرحا - شن

 راعمز ملصالاو ضع نمىرفد نعم

 ىنعملاا نه تلرعت سلول ناو مطغلا

 نجلا ثيبضللا لعقالاطا و :يبرعلا

 كارخا نازرغُي عوطقملاّظ عا نالخ ا



 قاذلارزجلا

 هأكأا ١
 طق اك دوس رجا 20001

 لفن جأماو :ور.دم درا ساأمأل اد دامها“

 25 زون ا ف نق ناتطخ دارار حا فلان

 مدع ةلللاوةسقلا تيعاذاؤتسا
 نص تنصأ يللا د

 48 م

 حسام م مص حا تس كب هاك هلال يا: ن7 قاما

 كا ا

 هيلا

5 
 نأ مشلامعن

 ا
 ىلأ_مهائامقد

 مي موج ل ددن أ راش لق ّغ يك إ 3 1 3 1 7 0 ع تا ف

 اميعم مخ وليت قل ف 2

 د دك ارق لوغت فاعلا اهب
| 

 - لواؤوه برحلا
 ا

ْ | 
 د1 ا

0 
 إ

| 

 ل نبازكتخ أو تالق مجو طخا

 ولا طتخا !يرساعا د ا ةنلاطخالا ٠

 عنج كسح سس تأ

 هلت لاقيزطسو عا .ثايك ب ؛ تدم ”امرحأبب ايفو ومظعلا

 مدد 2 هدف يلا» ا لهاا
 ظ ازخع هساصقرتم لؤورنع مسالا امكلع ضع دق نال استي ١

 تالف ذا عمم( :لتطاهريخأ اًصخاو زبى[ هونبقاف دشر هلق
 اه اك( :ليضذ ضعل لغه وقل ضعبل دو اقتسالاو ىدشا ف
 امس لس ف لقد أم ماو طعس )ف

 مح ا

 رى اليالي يب دع

 0 5 ا د

 املصٍة نشكل بارع المنا مل ىف نتمك'

 - ةئأزن رنيم جي مم زي ىضح

 انسمدالا رطل او مالو للحلا ةطخع اد

 ةماعلا دع مازتمالا ف رطاشما نما
0 
0 

 5 نص صسصسصم رادو نع دمج محن اما منع مسساب فظجا 2 و 0

 ا سسس سس ميس ياخ مل دم مع حل اعل ل راجل سس يب سس محام سس

 هيه

 نام ركل

 أ هظلاهرم دهلح ىرغم هللا لش ةَيضيخ

 - عوس لع مسا ءطخو |

 ميطخأ حمرا ميل ليسني ضنا طقم ع ا يي 1 :
 مط اد م 2 يسار

 أ

|| 
1 
 ةيسللا تعج!“ تأ 1

 اق ءاعايشوهد طا عزك ننرعلو
 يعدي هلكتيؤسلا كالذد ةوصنموبإ

 ا هرطقل ا لجتلا ىف هيون

 ولغات اوق ليس الاف طف وأ

 ليقو ظخ ظ
 مج هو َ

 ل ورس (05لد لمت 5 نايك 5 عه 5 2 7 ع ا
1 

| 
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 قاضلا لاما انا ناسا قذ

 ٠ - ملح ذف يت اهدا اوديو عصيلاو قوام 'وامامكأ

 الور, نططسمن نساشع نبا نع ىو. تيجرخا | فاك, نم ءانغل ندسكا اا
 هي لاقف اهديب هت ماتم نع طفلا عمو هل عف لعد يدع

 ضدرسابع نيالاقف اتت قلاط تنا ظ - اًطظِخ

 يرواه ضن تقلطالاهءون هللاظخ قالثيدح نع#ب اا يهاربإ لكس

 ظ زاشنواةزيئاادسو سا اواشلا ثروناولسثرطع هدا لي

 سنا دكخ قاور نم نيبعوبالاقرطملا .ناكمنلأقف لاج جدلا نو د ٌنهططخا

 ضرال امو: طيطخملا نمل عجاه ع 5 | ىف هك قاططخ لن طغا 2
 نيت وطمم نيضرانيب رطمتملىتلا | | دبعُمايهنم عتأطقلا بش :ثيردملا

 فاما سعب ذاحلاكل اجرلا نو دّنش أبلعت ظ
 خرن طماطغ اؤر خىلا تيدع.ق قل

  طئاطملادرن و اطشاطنلا دي هنا دير »نبا نع ىرب نبا كح

 ضع لوق نم غيلعالا » اكحام أما هسا ةلمتطي تسلا ناكل عج

 2 طيطخمزلا وباي دمنبلال وعلا دج ظخازه لأقي .اهريغم
 أف ءتمدشاوهأ اممفازع لولا ظ 0

 رطل ىقل ضال: طي طخ ارصا ا مب ها قوطلا ]تغغا
 ةطيطغانإل كةللأهراعتسافأ | مزمل قمتم ا رو

 .اهقح صرت :ليبةضالا ريا ياام“ تل

 انتقم يهجر ارب طقأ ادا
 ا !تبااهنجإ يعم ىلا خل بق و 1
 هد ل ا

 ندد كامرا اخضر جفينحو لاق 3

  ًارضطوح ا هرطم



 كاما هقن 0 ىاثلا كج

 ميشل تح او طخأ نا عج ليلة ماعطب
 وح لواوأ سور يلع متنا مص منال وسر

 اناتاقاكأب, تسلو ف !ىامير أ ماعطلاذ

 كئائلا رب ذم ىنملا دوعلإ كلاب اطل | اطل ليقد ةانلكل و١ ططخشماعطب
 طخ ا رلع ىوستد وع طاطخلا ثم وتلا | |(دعصودانر نع ةيجمخ لمصمم ءاععلاب
 -بلعت نعوبطلاطخلا 5 ؟ططخلا اقاركل !عدةاع دممراكملاوبا

 ناريغ نم لزنت ضرال طخ او طا ان نخاف لكك يدع دهتعلء١'نططخمت
 ىللزاثملا ناكىلإ 3:ل ل زان هزني | | ةرينعتلا هانعألا:ططحاماولاق
 - امفللا ا ض ظحلا هكا
 اىليتخا واخ سفنلا سلخ دقو هلأ |يبشتل الع ضرالا هاجرب لطي ىش أملا
 طخ اب :مالعأ لع ملعي ناوهو -كالب
 طخ دمارا د[ يبيلذاتحادقنا| | تلارشحولازقب نم ءازهلا رجب طولا
 ظ -ةرصبلاوةق وكلا درج ودمع

 ظ _ططخ ىف سراص ظتخاو جب هاظخ

 _عرانع تبن ىامالغلا طتخا

 -2قي رطلا مسا أهن اك طخلاك ظنا
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 "كضوم اخ لتخ نلف ظتخا ظ ا اضاالاؤ انعم نالف لاقي

 كدططخعلا اعمج هرارجي ميلعاطخو |تكتامبرركقتملا ناكورث ريو ؟ما

 ملا رِلع تططخدقف هترظحامأ |  طخجضرالا +
 غلجتلا [نطتخيرارلا ضال كابا ا معيصأب طخي ناوهو رجازلا ظغطظنعا

 اهفوبي واح رئجتتل كوم ىيغضدا | |ٍضياؤ رجالا ظخو رجزي ول مرلا
 شعوب كاطلسلا نذاذا ثلا د | جزئ ءبصاداطخ هذا نحلم
 عضوم ىفروذلا| وُطَسحَي نا نييلسملا | طوطخيرفامطخ ءانسكو ططخم بوت
 ا  ططخ# ةحوو ططخمرم كلذكو



 قاثلا لزج 8 7 نأسلاا قد

 لاىتييواىظلغ ف
 *يو طخ ا كل ذمزلا لأ قي ورطلا ظخلا

 طيش مدعم ظت
 ش0 - بتكى اولقلا طخ

 5س 5 ماقد كاشخ 2 يشلا طخ

 طيطخق! رين ميلا ريطمتلا طيظ
 هب د ذ ميلع تميم لوقتريطُمتلاك
 تدرس فا

 لئسرٌئاوكحلا نب ديوآعم ثيبدح ف

 طخلا نعول سي ع هردا لص يلا نع
 ل ءاربب الان مكن ناكلاقف ظ

 فاو نفيا 9/ىفو مولع ل شمولع. طخ
 _خكالذ هطخ

 - طغيامأ هوجن ورتب تكلا طنعا

 هدا هللا نبا نكساّبعلاوجاك و

 ااه اّبع نبالاق قّطلا فلا
 رمد, ل ةولعوهو ىزاعلا مخي ىالا
 ةحا2 لبحاص قيل اق سنلامكرت

 هلل ىعيِف اناولح يطعض ىزاحللا

 :ااو ديرب و تالطخأ ىتحل عشا

 ةوخدرطراملا قايرت هل لم هامالغأ

 ش :رطو نالاللا هب لوهموهو قيم
 دور قس ورواساو حالطصاو عاضوا

 - ميف ن وبيصي اءاربثكة ينجب
 ١ل وسر هبه رسييا نبا شيادحف

 أع نه هل نم ىلاولس لع ندا لح

١ 
 دج



 د | قاشانلجلا
 7 لا نم يضر 4( ءاتقلا عض وم مايرش اذ ديرتلا ةجرقلا 5 5 كك خا مك | ل حا

 هيي فدع وراعطلاحكنص را

 دار تلاع وا.ةينلبعلا لق | بكارلا م لعك ولعت لشيدملا ل

 11-20 ا

 -قرتحا| | هدم َقَاَمِدركرلا نال وذكوتالىا

 انيس ملض برع :ينأي سسلا غدق ظ و هلاحرت نم غارف تع, حررخا ىف

 !اظفلر يول 101 جريح جطوا١ عشك | فل عير

 ظ ططخت انتج ميلا ا
 عطقونعمب طق نم وام ىرفرعددعم ظ لساغلا ءآّملا
 و ااا أ ىف تداغ تح اذَقو رنيع تح دق

 مادقلن اكترخا فوط لعام هدم كهرط تداقط دست تما منَقَص

 ةباتكل وعم اغا تعط فائش | 5 ف رقم نوبسلا ةرث ع

 - سا طرقلا دع تدداحاز ”الكنم 52 ا ةرمم اض ل وعغملا حغرص

 عاد ؤشلاف ةليطتما قي طل اا ظ ' 9

 ظ | طاطخأ دعج اال عجدق اكون ١ (حوقعوف هرتم> أي سقت مسرف دق 0

 ظ ومب وم بك رفق هس فرم مطق ناك
 5 قاط ىاضرا لل طي طخالكلا لاقي ١ ءدص ادصا نتف !تاحدق ةيباخلاماتخ مدقا

 2 ابتكدالبا تيفلا مكمل 0 -هعطقا
 | اك فص 55 لد ل2بع شيانح | مسا مال تحاشلا رون ما لقلا

 1 ل

 لمرلا لسالسكتاّيحأ «فتصاغلا| اة لإ صفمعلا ماقلاو ىانقلاك
 بتاج طئاطخناكو | نيم” د



 قاذلا للججلا | ل” تألسالا هقف

 اذاف مدقلاومفىصنيو شارما | | - ةف غىا كتوم نم
 ا كم الصنرأص يثرلصن برو شئد ل نس لافي

 5 ادقاو سلق مجب هيلا مزق اهتم

 8 ا - قّرملا متييقلا

 - ار ماع وطغم رن وكل كل نب -رتف ضيم ا حدُملاَو حدا

 اسط لحاو اك ن ا يخ لح رلا ودق ْ | كنه اكل رلاد ىرئاغت سو دق كى

 (حاقالالعا تنكوفاده!شيدح | ١ هما

 /ةيذ لكوب ى لا وهد مق مجره | َنَسَحْي نسعي ن البق ممسلإ كلاب من

 | يداوهد ردت يق ذوعلا ميج

 نعب عيب ىذلاواكومتقياوناك | مطقو نصفلا ع تيشف عا
 ١ -سوقلا 4طلارم د ارب ىذلا ليسا دادقم دع

 وفضلا ىؤيسي ناكمتاشيدحلاف ١ دق مدقلا تيهزالكل أقر /عقلاوأ

 ميكرلا اواجدقلا )ذم اهعَدَي ىتح ظ ساق ىفاص و حاد ىمجو ملا

 -ةداتكلإطس وامبتدالتم ىلا ريم مطقي الأ دق مس مسايا

 اهتسوط سم رشم ة رع ررهوإ ثيددحأ | يحبو مدعي جهلا سد لاقي ظ

 ١ بص لوا جدقلاكر اصف ىغنطب ظ - لصنلا عسي ملا ف قرخا خا

 55 مىسلاكرانص نبل نهيق لصح ظ | فيض وَعُب ناك نا ثيدحلاف ٌْ

 دوأخارم هرهظب يكل ناك مقاما للامم امكتعصلا
 رقاعرم ايلا د ناكر |رؤ ثي دحا| اقوا شقيو مدعي أم لواولاق

 اخاعاضر فرض اخذنا اداب اند وربي وطقلا عدكاو

 ا 'وع اذافر تا تازق كاذد



 نول وفي و ليزوبا هلق قعالاك ى

 ناسا قف 8| ةلثلالجما

 _شاسفن ترعى ا كح لذ منرثصيا -ىِرَوق

 هياع أح لق حلقي ءيخاضرعق حدق سلات زعبل قارا شو تيدحلاق ابق

 ءوث اخو غضا قاس ىف جدق أ | رىن حر قرط عج امكن حلق
 لوقت عال نبانع ىرهزاككهركي | | ثيل لاق هرانلا حالتك نمؤاشف

 حدقيو نالؤ رضع تفي نالف | | مادنةازم تشم مس ازتحدتلا قل يسفت ف
 و كثيبب لها لضعلاو لاقرقاس ف - لن ًالابراثل
 لسن هقاس | |رجبتلا ةمقيُذ 1م داقلاو ملفا

 ف نقل لغس و قسم ميدقلا اهالك و ٌنّمَعلا ١ مداقلاو نأنسايكو

 -مرعلاب حلقي هنالدمج -ةيلاغةفص
 ىسدتم معن دز ما شيدحف مبتسلا لك اىتلا ةدودلا ز:حداقلا

 من3 لاقي رت ىاىرخلبضنتو | |ععش  /داوقلانانسا قل وفنرجثلاو
 هشام فرغاذ ار دقلا 6 تي .ةبشخ حداقلا مقد لآقب

 ةزباخ دالة رت راج ثيدحفا | و ةرهشلاو تملا غ_مرلق دقو لكالا

 كتمرب نم رتقاو كعمزيْخلف نانسالؤ دوتدلا مق ها دَقاَحِدُف
 -قيغاىا يف مهي أَ وهواح دقرهتلاو

 دق هحر قي نقل! غس لفام حدق | | قلاداَوّسلاو وعلا غ؟لصلا حداقلا
 د فاذا عي دقو مدغم وم | | مق لقد وعلاق نانسالا غرهظيأ
 رفع قرلل مادتق١| | قشلاملصا مداقلا مقوا ايف

 ةفرغى احلق وتحرق ءانالاؤ| | -قشلاؤ ايداب نوكل داوسلا كلزقنو

 لجفلإر محاولا ةرهلاةحرشلا]يقو | | هده ٌمسو قرص ل ثم ىف لاف
 نقءطعالاقي ملتفاأم رح دقلاو



 2086 7 ا 2 ايا

 قاشلا دلجملا زذإب ١تتألامقخ

 -مب ءارياالامار مدتخا - ةيناربعلا ث عطق تدجوأم

 4 اوربيه انقل مَمَفِِلا 3-5 - مطق - رص ةننأيرسلا ف_ملطق

 حنشل زوو اوك حلقي ىلا ةديدحلا هلك -نفقوا لص - علم مك- بوش

 راثلامب حدي ىذلارجملا ةحادّقلاو مضت . مطقت ا لصف مرح  لطبا

 م1حانفلا ثرهزاكراّلا تحدقو | لان - ىقنا لطب نق و -عنتسا

 -راثلامنص ىرون ىذلا - هتوق تداذ. مممس ضر لك

 دم اك تانعطاذار,بسل ف تحدق 5

 -هباعو هعطلا |ةطساوب طق نم ذوخام غرف ىدصم

 نم جرم ق لخدب كنق ارحطاشما نم | حولا مطقل ينعم نما صاللو مطق

 ذاكالاقري داك س راك لجرلل برضي هحرؤي أ ه نئقم نالىدق ينال نم

 دليصت اكرانلا ريتك خرملاو لخدللا دانزو عنصى ذلا بزاللا نيطلا نمرمتاذا

 لإ خ نمر لكردص ىلا مدق | | عون نال نزلا دحدقل للا لن مت هنم

 مدقي متو هللامزكرع ثيدحفو -ملعلاو مطقلا تاملقم نم

 شم ضراعل واب بلق فقتل |دحاد كيرا اب ينال( م حّدّقلا

 - كل ذ نهوشو | !لاق ىؤعم برشلل فلا حادقالا
 ولا مسالك يفر ظنو هرب مالكمدتقا |. كاي ذلرسيل انيلجرل لووري ديبعولا
 -لذزلا حداق تخم اكربتخا ناك وأهرابك مي مساوهلبق هِدكو

 امكيلع نوكيرتفي نح ثيدح ىف قادما حادقا عمجاو هراغص

 ول ىاووجيرو ارعشب حومحرة ول هحارهلا تع أنصو

 : 5لنع امروتج زسا يضدصا ا سدق حقين دق

 : ٌزلا نمرادلا حداقلا جهت اك نوم مط لين صد دامك لذزلا طع لنزلاا ٍْ



 00 1/08 قلشلا للعلا

 مساكو انويسع تتاح | سانلا باصا لاقي مطل فلا :

 اهواتش للبس مع خلاريطلاو رهرتسولم طن ااذارنعطقو ل

 -لياوالاش ظ -ظيقلاغا

 و ياَمِلوْطْقُمريَطلات+اجلاقج| | -اهيرساه وام مطقني عاطق
 ءاحيطُقلاو رحاوىنعمب مطاوق تألم ةطق نوع سلق لاقي
 ءاركلاة وزب رهشا مهلا ءلكبشلا لاقم | |. أملا تعطق مث رنلث ور فصن ىلا
 لبق ثلا وه]يق ورّملا نم نيدصوه | |مططملطقن نكوضوع ينال
 - ةقالعلاور دالك دلي نإ ا كيوت تعلق او كنف

 سالو عباد تع مليش لقيا | 2 -نكدنبب تضلقالا

 2 ةةالعلاو ردااإلا ااكطق ءاعاطق ءاعاطق ةريبطلا تيعطق

 للا المطقال كب عالك نبا دريلادلب نم تارا تعط وطقا وا ْ

 مت ىف ٍقَعْنحل اك عطف ةمطقلا | ةفآسلا مطقن هناك لادالب ىلا '

 أي ديرب تاك اانا اي لوفي اوفو ظ ١ -ةليبعبلاا

 - همالك مطقيف مكعخاايا | هليرمسءاجاخاأعوطق مطقت را

 نآسللا مطب ضم ىاعطاة نبل - مطا هَ ل. هدرب و ارح داب ىلا ٠

 -هتضومم | | اطق دنع كل خناكتيكسلا نبا
 ةمجرتل ا 0نهرخأ قف تيهذالالا | |لوىقي مهضجلو ءأملا عاطقورببطلا

 طافإإلا ةةهزممأابلا نه مرماملك | 3 اقوءالا عوش ريتال ظ

 تالي راقتم للاعملاةرحاولصالاف | |ناولملا عاطقو دلي ىلا دلي نم ئجج ]
 ًاييرعلامالكو طظافلالتفلتخا ظ - وفي

 عوجم بيوم ءاذشلا) ايلا مانيلا ديزدلا
 هما سال دمار 300.0



 ع

 أ هم ناسألا .قف كدنجما

 طق ور دج ماذا للا, رلاعمع ظ هوك ملشلا |

 :مرلاو ةلأقو ءأملاميفأ | زثكك وق سضخ لودر ال مي ضد
 امعاسشإ ثيب دحلا جوضومقُم ظ لبق هرب تابناكىذلا اهنمايبما

 ارم اه زنف ىزلدءام مَ 0 الكل نمطاتغ أى ىذللا
 طاختراوهو طفح ثيدحلا وضم / تناك اذاضالكنم يعل ملل هال
 0 فما اتثرسو لق هنا : لعب. كج و ةزفمأ

 قرخلا نمي و وطق تنم هلصا ظ ظ -ةقطق لإن

 ءارازموزج ب صو أهبص عطخرمت ءاعو 0 ظ طق يعش مود كأم تييكسسلا نب لاق ظ

 | جلا كاب ؤعلا كا خوتفي ثيحشيف نهب لق وطقم ناكناذ يشن نص |
 - جيزمادلع عيطقتلااوقلطا رانم/ت طق طعا تلق بطي قتلا

 0 الفا ١ رابين مت تا تددرااذاو ةقرحلا

 ظ -هأيللا >العللااوعجرف نار طع اع تلق ري تل

 دامت وأو وش دوك تناك ثدررحلا ل

 ءاطقنأب شطع ىارتعطق أهبيصتالا مدس وس

 ةلقرماتلا تءاصالاقياهنعءاماا| 1 ضماباس اخ ذم ا

 رهاياكد ةأيم تبهذ ىا | |ىافت ١
 26 ايم تضجا خإموقلا لآقي مدعم وب +

 ُ ةذاداوكبيلقءام طق دقو قو وهف هدم مطقُي ئنلكوٌةعْطَو حلق

 ..|[مظقواَع وق ءأملا مطق و هذ ام لقوا ظ مكهطفم
 ظ 00 ةىصم مطعما ملا عضم مشل



 نأسللا قف م قاشلا دلل

 ناو اذ ني قل مطغنم تالف !اللعماجا هل عطقرناك ٌرئطاَّقم غو
 معطقنم كلنزكولثم هل نرحل اذا -ةموأيم ةيجاتسيولو
 شياو مشلاف لاقعلا| | رعشل خم رافص تانههرعشلاُءَىَطَقُم
 ”لارمو ايش اذ ةديبعولا| | ئبرسيلا نه ترهزالا لاق بئارالا
 نبرزخلا نما هضاب من مفن)ليقلا غو هجرس اشرألا لاّقيام دارا ا ةادأو

 اتهمت و ينبع دا غب قح هلال ىلوقمهرلاشاالالافبوا
 كيم زار اىفاكزووش :ئطقمو طال ةعطقم وأ

 ةنطلاو نّشلاو طفلا ورتفلحل اك | | اهرنا لع ودل نم ٍتادروا ودعلا رجلا يذلا نيلادما | ةدشسماهئاط رطب اقو فت

 ىف هنا ثيل نم وأ هيهبشا امو َةَكِضَحماهيِؤرط وتكان هو أه ديصيل

 ءيشلادارااًمطقم اكره نل رسل نعا | 3 ضافملا دعب طايل الاد نمشدالكلا

 لها ةداعوه ىذلارينكلا«ركوريسبلا| | لاقيو هزواحت ىااضيارعطقن ل
 يهريسلاوربكلاو ِءِكَيْخلاَو كرمسلا -بولقلا :ىِلعْقَم اضيااط
 ريغان بالاق ةاكزلا هيف بجتالم | فرى عجبا قير سرف انه لاقي
 هه دكأ/)|عتسا ةركاملا نيكي نامبشدو | | هطاغش و هحرم ى ججلا نم اًبورمض

 داك زب رخ اب لخعأم دربحاتص نالرتم | | هعطقير مت ثرجانرم ايرعض ى ضرك

 _ ةوكزلا هت حو !نكرتع كل ادبرمث ايف - رخآ ترج ؤنخأيو

 انإوكو ناّرَجو هذول بانعلاميلعمطقا روع ا عطق
 دياذع هناك باعلان مايورض بلع -دكزود تعطقلا

 -تناتساعت بانعلا نم + 5-5 ىلا تامل وتس لينغا تءاعيلأقي

 قلما مم يطا دا ١ نا ١ ضعبرثايفابضعب اعز



 | مب كأسللا ّقق

 آأمهنالراصق بايثى اريتاكبالاقأ

 'تمطقمل يقوم أهتلا ول نع معطق
 شرم طا ذي و لكصقب ام لك بيلا
 وأمه ريغو ٍتالييو سو يبابجو

 داطلاورز كودي >رالك ا هنم مطغي

 ٌطعتيمن او طنا ىلا طايرِلاو

 5 أوك .ْفََتي د ةرعامك

 كوتش نضلاوهدلقملا ليردحلا

 ه اتعنص ىاليدحاانمّطق لاقي

 50 السلا نم اهريغو أعور 5

 تاعطقملاكسبب الل عوسدلا ذاذت ا

 - مالسلا كبلاه رش بايشلا نم

 رعشلاوراشلا تاعطقم: 5و الق

 راصقلامازنلا تاىلوفللاو أهراصق ظ

 عطقم ص هراصعلا تأيبالو ظ
 دس اتح نبا ثينحرتمو مليقتموا

 الظل اسعطمقتا ذات ١ةالص تقو
 خ_ةّلدمم نوكاشالةهرصق ىنعي

 نسسمغلا تعفت اا طفرأهتلا لوا

 , .ايالا يمسو توق ولالّذلا تعطقت

 -أه سصقل تائءطقم

 قالا دلعلا

 كتيب ناكوؤفطنع ا نيربرجن لك ورب,

 لأقفىئذ قف التخاةيؤر نيبو

 دعاك ليل هإ تعوم نقل هللا واما

 عب هتاىطقم .نع ىنغن اهقو
 2. _زجرلا تراأيبا

 زج عطقمل دل يصقلالجرلا لاقي

 -ةسْعو

 ولشاك لاك مسا مطَعلاك طفلا

 - 9للاقو براغلاو

 نتعب واى لشم وه)3()0 مطاقلا؟

 مهو دام يوم قم وماَرِقو
 ةأتشولل لبايتلا نم برض مْظِقلا
 "1 دورب تنارعطقملاو بوق ماو

 '” قمعدملا ودم ه7 د
 خداةق ١ عطقلاو ئنو

 ١ رمل 7 عمطقم

 حااروق نوكت ٌةَسِفْنِظلا عطقلاو

 -سيعبلاقيَكد ع

 ءاجيى تع اوريبّرلا نإ ثيدحف

 مع اكو هضفغنذ عطقلا لعوهو

 فنك ولا تحت دمنا
 اوريكم نكو نك لعرعطاق



 قاتلا هاجيا

 ظ اهب انل اعطت رادوس همه ْ - حاد طَحطْقَمم ةطلالاقيوأ

 ايلابجلا هببش بايقلام تامَّطَقملا | م طقلاو ىلا عيطقلاومظقلا
 ًاهناك غو رولا نم اه ىحنو لوازم نوككليللا ص:فت اط عاطل و
 - »نوما | ىم عظقلا| ص ىرازغلا لبقو ثلث ىلا

 رآذ نم شيش ريح توف لي الشلال." ةَسطِق ىلا هُو وق :مزحلاقف ليلا
 اًمروبل تاعجو كَم ويِم » تطبخ ى١ ظ - ضر كىد كئالواكذ

 ريشا تما وقنم ليللارخا ميلظ مظِق ١

 تاي سسلا ٠ قيل نم عطيقب كالهاب سا

 هنيزهد ٌةىنكاهغمس جتهلاتلاةأ يلزتلاؤلط للا نمداوسشفخاللاق
 ظ ارثثالداالق م هثاحورق اعطقم أبن لوقا أٌعطق ءرقو لطم ليللا نم اًمطِق

 | ببيع هناليمقل أ ارو صي نكيول | | وانعم داوسلأ, عطقل ا سفقلا ةجاح

 ّ اصقلارايشا لاقي الجو عالكنبالاقدأ | لمار تا ئارج هي يسأف

 يما مشا اشتم ٠ْ مشل طق لاقي ماقام مم ملا
 تلفت عصو جم ابك نإ ضي 1 ملح طق ف َمليق|مرمس او اًمطق
 رصِقل اب نالها بايث ىصيال الأ | ملظملا لعج عطف أرق نعم لق لاق

 طا د ميه سا تقر لمح عج ًمطق ارق نمو هتعن نم

 ةعطقمقيصقلازكم 0 ايا اف ادوتركسملا مل لوقي ىآلوهو ليللا نم
 ١ ةلمج لاقي اة ةيارغاو كَم ميلا ظ -لأوملا

 3 بير حاولا حاط قصر اصول امانا | ةعاتلاىدي نيب نا تيدا

 ملول العر نا ضيدحلاف تفك يس مانق نظل ليل مفك ١
 - هلك ىطقم هيلعو | ظ دارا طق ةىطقلا مهو ةىطق ثد

 أ ظ إ
 8 يس ل ع تس مس يس مه عل ص تحسس



 قاثلادلجنا | /4 7 تأسللا مذ

 ا اولافامكمي اصيقرعطقت ناولساذاعرهزاللا 5

 2 نلت 5

 ا لها تيس كي ةهو تيك وي 5 قال
 انيطق سل اوم ورهذاكالاق مطقنملا ادوتا حولة نيدو اكرم

 . ديف تهل مولا نونذايرهغ ظ  يرعلا ب ناين وزال اني

 ارتنون ولو هذولتفير معن بس - يِقلاووعَمو نطبلا ف مجو َمْطعلا

 انصع هناك عايش مون ايما نطب فن الك نهي سنعم

 لا -اًعيطقت مرطب ىف نال يق لاقي
 -ىويبرمث وو متلاومتنلارم ةفثاطلا ميطقلا
 : : نكرم عاطقلاو مشل نيعلدا كبإ عنمرنا ميِلع بلاغلاو
 8في نيذلاتمرلكلا عاطقو ضدالا ١ تبعث قشر نيب امليقو
 _ليبسلا هي نوعطقيف تا ءانبا مَوقَعْطَق و :يطفا "و ءاطقا مهو

 أغسايعرناكب حطم ظ لع مه: اموهو هيوبيس لاق ميطاقأو

 . قيرطلا عأطق ايف برج تب دحرهلنع عييظنو عدحاو ءانيريغ

 كغ و نقل لوا ميل[ ظ - ثيداحاو

 الفلا نسح نامأ ذا ميطعلانرسح ظ - عيطوفلاك ةَماطقملا

 عي ىانالذ ميطق نال لاقيو ليس داجنم مْطَقَي طوسلا يِطعلا

 -مضِطقا هىمجا قلخ و: نقف اىزلا عيطقلا نم قشموهليقو نم

 00 ؤ اطقنلا وهل يقورجتلارم ءوطقملا وش

 ك0 5 اهتبرضى ا عيطقلاب عاق مسرالا

 00 تت ل 0 -_ي/ | 8-لا دس طعما © ب -



 ا : ١ ره مخ فاذلا داما

 ِ دي ربح عطق نيام هي

 ٍاممسلا ىلا ببسي >لىإف ليزختلا
 مهسماطفتوتل سانا رطل ني ننتفملا نال دنؤجل ى! مطقيلمت

 تيس ل مشزلا ةانعمو حالع ب وعطم نبا تاع
 انهو 00 لاق قنخي تحج ضرالا نقم عما وكي راضالروُدف

 اطاضإاق ديزي مرشاملا جاتحم ظ ِريِبزلا مطق انا يرحم امنمواهزع

 قمصس ف حا حرظب دناكنمولعادشاو تم شا قاطعا فاد ينيال

 هلكنب.دلا دعةرظي ىتحا ليخدم | أ لأم لؤفلا ناكرييس وهى ١

 يضر تمت 0 0 ارمضاع نيعلإ هاا

 كانشبللا ليبسلاو الا بيس هيلولطقا لّؤأتي مهضعب ناكعاطقا

 0و ا 3و3 ننرج املا رول سو ءيذع هدا لص

 ظ قد ليضاذ ب ىابطةيمت فقس | جلا عئاطقا اماو يراسل لضعم لع
 ةيوحورن ياني دش اةممقنعفا ٠ ؤ - قيلت وه

 وضل ءار] ولولا ردا وعلا لاما مكقيوا نيمياؤ ثيدحلا ف ظ
 كاذنميوتغامثالبح تيبعامسفأ ١ لمع سفن 5 نذلاي ىارولسم رم
 عرق قواتانفا طفيت هذ وت | 0 - عشا نمل عتفي وهوا
 ضورب ناوي ىطقيلوث هلانبعأ تدخلا ودل لشد

 ظ 0 طاوس كالي عسا
 [ سر ١

 ذل عطشو ى كملطقيو م و :

 ظ هوو اضيق كيلع لص: ىيطقت قنا امطق مطب لجل جلا ملقا
 0 ا ا ا ع -5255------2 00 1 هامل 8+

 دلل بكا نما هاسمليقونبحلا | | ملل اةيطقمدا ناديه اولا

ْ 
٠ 
| | 
ْ 
| 



 قاثلادلجلا هلو 50

 0 مخ نسرغلا ف مْطفلاو مشا - كل هحابا ارق ّىطقا

 ان غل جزب ضسا ثيدحف ظ طق مباصاو هق ةرعضعب حاطقلاو

 اًيارمظاف برأمبى ذلاولملا - قرع مسام لبا علارضنلا وضد ك وا

 اطفال عبمينا هلآسريثالكنبالاق ١ ارمي وا ٌمطق رباصا نام نبا شي دحفف

 اإل فني وكر ئتكيو هلي م فاما فاد زفظك دا
 مطقتسالاقي كايلقريغو اكيلق | | لعتسارب ّنلاُمّلعلاْقاسكل لاق
 ايا معطق اذ دسك مامالكن الذ ظ - ةقالعلا نم ذقت

 ايدبيبو 0١ ا سغنل ءاطقن ملقا ريشالابالاق

 اىجأملا ٌعئاطَقلاوأَهْأَي اءاطعاف مل سرفلا ننًيعلا كلمقلا ورفض

 ًاهمطعر جاك الماك لا البلاوفعف ظ يوطقم ىهف ل َمِظق لاقي 5و ظ

 اما مال يقف دعا فةراعم منطباؤقْرِع مشن اذارس فلا لاقيو |

 داعيا اّيحتيام ىدقاهنم َمِطْظَتسملا . - ٌعِطَق دقو عيطقم من ها

 :منيع جازخساب والا ءاملاءاجاب | تعطل قي ىطق ىلا نم بطش

 مد ىعف انيلالاةمبف ءانبلا بلع رج وا -نالذ منغ نم ايلي

 امال اذراعاطقا عاطقال/نموأ | - هنم ءنئاطلا يذلا نمط ظ

 وظىفوقلا قاوسالاب ةدعاقملاكا | 2 -ه«نخا قشلم :نئاط مطنقا ظ
 ناكاهنم مضوم لعق نفنيهلسملا | 2 -هنمدتكلشقاامٌدَعيطعلا
 ذاف هيفاهقمناكو هلة صيامردقب ١ | -اهعاتَق اف لن ذا[ هايج 1

 يني اكهنم قرخ منم ك1 نكي مل رقراف | الها قُي نا هلأس اهاّباكسطّعَتسا
 اوعجتي“ |اذافربطيط مق و برعلا ضر مّدؤْتاط ىاَدَحيِطق دكا
 ضلت )القا اهنم واول نثذيح انمي اوكييرل _جارخلا

1 
1 



 نأسللا قت قاقلاداجلا ١م

 مدا ل هاككإلا 0 ربل ارت ظ ظ2ظ0100 ذاكءطقم دوغ
 ملا ةلص تلو ْ انيعرطج دلس مبا بلل

 2 اي( قلو ل سف نا للاعت هلوغأ | .رغجا داما دقو باميلا
 ١١و د وعن ىامكم ارا ايصْطقت د ظ -اًميرسأ بل مطغني ع ِوْاَمح دقان
 لتورضرالا غل هر فنذ :يلهأ جاما و وعام
 لتفتمكماحرا|وعطقت ل رقو تابثلا | | هممصملاكىدصلا؛لعفل كل عشلا و
 -اشيرق متاهونب ؛متاهج يرق عملو  لثملا لع وهو

 لصوت ماذا كانيب خب ماعطقرجد | | تبشبالج طق و منا وخلال عطق لج,
 مق ليغ لتي نالذ للا نالذانم - 8 اخاوم لع

 ةبارقب يلالَس وت ىازكتلاب تصو -(ومراصت موقلامطاقت
 ير مي

 وي وبسم محلب دووم
 رج )ارضا و ةمرآصملا لا مناك بسرد
 هجم 7 9 وماطق د ؟ةعَف لج

 - س ننال طوول مفلا هير مطقي
 ذا عاطقلا نيبر وهم ميطق ل جرس | قا فزميعرك جوز نم ثيدحلا
 - ءاهريبغب ىنثالا ١ |قس ائذلا ناك ذوأبمرعطق دّقف

 : اشو دارمايقلا موق لل ماهعجاضيناملاريال مث اقلط

 -نميلاوا اتلاءاقم نيه رلازرتلص ثيرح ق

 مانيقلا ةرت اذ ولف ةارما نارميش ١ منعيطتفلا يرق نم ثلب
 -اًعبيطق تدراصاد ١5 رهاّيعطة دقو نيربو عطعلا نم "ع >وٌلضلاو



 غلا تمكا لكم ح 5 ل تعطق ١

 ا
 : طق او مق أو مِطقناو مي مِظَك

 ىمي اًءاطفامب َمِخَأو 7 امكلا نع 1

 ل

 قلثلا دلجيلا | م١ نأسللاهقف

 ءاسنلا >ربملا خامَطَقُم ظ راو دربلا مطقلا

 -الكريعبللجرلابعطقنا | ١ -ضمبملف نقومالملا عطقنا
 | وادم طق موف نالفب مف - كيلادزأ سحاب تكس ارسل عطق

 هرس نعت ذا رب معُسَم -,تطالس تبه ةرداسل مطقلا
 ؛اتاواتلحا سيلع تماقوا تبش ذ :طبلسركتلا خامالكلا عيطق أما

 ضلقثعم ه2 نازعمقيالما | |سرس ابعلا ضنا ثيدحن اذ

 هإ2بلعومب عيبا فاو ناكا ذا | اسإطنعا وعطق لذ تينيعلارتابب لوس ادره
 -ةلاموهٌداز به ذو زادك ىخ موضراف ءرطعفا
 كءاجر .مطفناا دامب موك ةأتا ب ليلا نم ورجاكلا نخ نأسللابب

 بوح ملقا ذااًمطق م م الباي لاقفكعاش ىفا اقف لج

 نو د 5 متي تاانيبنض فيديا -أهر ريجنراهاطعا قرن اسل ٍطقا

 -هيدرفن لزرع ا | موكب انج تعطقن اذا لجرلا مط

 رهن عطتق الات ثشولو ثيدحلا ذ - ممم وفف بولف لاب
 ” | تادطا خان اك تيدا ل مكب اًضج ااًمطق ق

 حيو زخلا قمة اسوق دري ىا | | مطقدقر تعاد لوقلا ميطقوه
 ريش ر بيك نم -ةعاطق مق

 ها نع َيكرإبلاب بمرغلل لقي ديت ملت عاام ٠
 ءطقتمو رمهزع م طقم وف عاطف إ

 _ كرني ثمل ضي ىذلا كاننكو

 لقي كانعمطقنااذاّشلا تعط
 -َتيغلاٌت معطف( دق



 ىتديقبام قانعالقَت تاليا |. -هفرط هيل اعني ناك طقم
 نع 00 الحارق الا | زل ا نم لقن سفن ىلا مطلغنملا

 انمعا تمعطقتداوكلرس غل لقب لعق املا
 يدع مو قف لعزشأ قاطو ةيخبلش
 ١ بالا |ىقود معقب هاذاخر ذولا هبعطقو هاج رَّقش رفش اًعطق ءأملا عطق

61 2000 

 هن تصدقت لبثك عسا رست ىلا معا

 ب]سلان ا قحتناذو ظ رقااخعطقو املس ل
 1 عنو سظي

 بلاغا ه نعبلا ارو مى كغ اًعْيْطَق و اًئامق

 هلق ىتافتزطبضبم ا فرع تجد اانم
 طقم الكل كاعطقكابنع كرنب وا ابزنلامطقم لاقي عطقامياغ مطقملا
 ا دع 5 رتوريلا للام هعطاقمورمذلا ا

 ا

 اييبرعلا وتضيع مّصسل خلا ها زجا نم ظ رديف مطقي ىذلا مضوملا مطقملاو

 1 2 و8( كبابساللا ا ردا عملا نم

 .ماولالغمرخفلاءارص عاطقلا اوءاطِقلا مقل مشاومدارا طاقم

 ْ -م]ّصلاو  ءادتبالا# اوم

 5 0 ديس دعم عند ثيدحاف

 ظ -معاطق ناجح مرم قايغلا رع اىددكيريل تعدل لعشدركيادإ

 ا ل ل ا 3 اانا داراركك هد نشم دلزذم نان عاليزع
 ايعاطقناحو رم اذا عاطق لنا ملقا ةحالضغلاف هواش 0 001“

 ظ - هعاطق ق داتا ىقب سلا ويس ارناكركب ىنال الشم ن وكيال

 0 يكرم و هتن ةهخؤئشل مسا سم 2 ناس دحامكيقرسيل ى ياهلا فص

 ا لت” <« ““““““”“”<”“لل“لل#>»0"؟!

 ص



 ١ ف كاأسضاقت

 هلم ملطقلا ٌمُظطَق منا 3 ايلا جوملا مط تي /جاطقا عماد ميلقل ارب

 عيايليقلا معي ممسااضيا اوطقتاوأ

 |مملاوهزيقوريثلارم عيطقما,هنب دلل
 ةعطقلا| | ضرع يصق اص مطقلا بقوى يب علا

 ا نيقؤملا مهضوم ظ

 عطاقمو أ قو وأعد عا عاطقأو مطقا ا

 - هب تعطقأم جالو مَ مقل

 يا ئ
 - مطغص و عا 0

 | | حكام تاك قم لت لمفأ 27

 ين عال كوب م :ملمنأ هأعطق نم ظ

 ناعم مطقو حاطب 5 الي ١

 ا حرل اوزماكلاو ديبرملا نمت جورطقملا ٠ْ

 6 نك ..ةيزيح ظ

 | ضورعل ءازجابهنز رمشلا ميطقتا

 2-لا ايايرتثزحجت و

 ١ عضقارمإ مال لاا اعمفيسل 0

 كلل نكامييغس مان الف نلف عط ٌْ

 للا سض حلقي ًءاطق عاطل لج 1

 ىف سوكادسم تالا لئلا درعو

 ا
 3 نفانممل و مكتمل دع عطاقمالك ٌْ

000 

 حل
27 

 فاشلادلجما

 2 نادوسودوس لثم 0 1

 ءاّعطق عود قو نءوطقم ماعطغلبإ

 َ ١قننم رمضلابمطغلا د ةحطقل م
 رم

, 

 "اديب املا

 طقم يرض و ةعوطقملا ديلا دايقبا

 ١ اكذ طق 1 تاثدحلاف

 ا ثيللا لاذ
 عطق ١ نوكيال مطفالا ناك لقاك ع طق

 نم كل ذ ةمزلولو يخي ىطقي ىتح ْ

 - ماعقو مقلق ف لبق
 . لئلطعج ع ريا امم مل

 يبذل موقلاوب اد مْ زدت
 اونص ونسا»عانعم 59 ىلائاومطا

 هرخأ 2

 ثفيح خا ىطقنم وقس لك ع طقم ١ ىف

 ةيد والو لاّمٌرِلا ياناكمطقنيب |
 00000 ياقمداهمهشا 1 4



 قالا نوجا

 .رملصالأاو طق نم ز وأم قرت ىرصم

 -مطقلامين

 ضح نم مرا ءدزجاوعجل ةنابإ مُظقلا
 ى 2ٌعيطق واكف طفي يطق لصف

 | لبحلا تعطق سصوصم مطغقلا واعي

 - مطقن افاعطق

 ىلا بمب اه لكل اهمطقيملا
 د مطقَت و مطقف اذ ؛يطنقاو معطق

 -ةرثك لذ

 ريك : ةىماننغت ىو ميسر جرعاا مط
 ارهوا| وعطقتو هلوقأباو ىرهزالألا 5

 | ىعطق كوك مع | ورث اذارب نيمزيد
 ممرعطظعتو مزاللا هجو ىف ديب لاذ

 لابح تعطقل اىاًاهعامرو اوكرابسا

 | هل وة رخعم نوكي ناز وجو دوم

 ريهرما ىقاوقرفَت ىإمنييرثارعا وعظم
 ىرهاكلاق دعمك ننوه ل بص

 | ١ -يوص ىدسعلوقلاانهو

 ابنوطق ىا نمي لِي !نعطق و ملاعت هلوق
 ثيداحاو ثيدحتأ ليزكت خاج شدخو عطق دىباعام

 نأمسشللا.قف << |

 ->لدس كلاللو

 ها ضرار( ف رهان طق ؛لباعت ملوث
 اق فرط نفرفىا
 دىطقنا ىابا بس الار تعطقتو لاق

 .مايسدورتابسا
 وطقم عبطتىت
 |وقت وا ءايلظتلاا وقتا لوقت برعلا
 -بوملا ةرضجل نم مكضعإ مطقني نا
 روم مليقامٌةعطقلاوةَح 5

 ظ -ةلاَيثلا نم
  مطقلا_عطقسام مضل ابعاطقلا
 -هنمادراصةىرايحلانم ةلازخلا مَطَق
 | دو ضعي نم غضعب نب ثلا عطاقن
 ظ هل هل تذا أيل هعطقاا

 اخااهنم سنحت ىقلا أَ ليتل ئاعطق
 - :ئطق ةلدحاولاتعطن

 لكن خاو امركلا نماذ يضف يعطقا

 ظ .هظظف
 ظ ميو يوصل نمي طعن نضغلا عيطقلا

 ؤ عطا _قاو تاَعْطفو مق وعطف ظ

 ا

 سبا



 قش نجنا 1 تاسللقن

 انظاوكسلا عابتوح نوي ديرقلا ظ لؤصاقسدارادتون فوضع

 (نويسيكام ةسنخ مز اكاطيبلا ودا نحل اك | عفيوه لف هللا زج م نم
 ناو يقوريخص شوهد ديدتلا مضت لجوا لقلا وكي اون كت اقلا
 .اولياف وز فيما ةذلادرقتلا كيد لاك دورس شاق بدجاف
 مكاايت فزمو ودجاج ظ ريبك/طلريغصلا تلك ا ١
 ريغصوكريّرُعلا|  ديدش يي
 لامع ىهظنا :لدوطلا مق انا ادوىيفلا ظ 1 ا”اسوقلا رب ديريترسللابىور نا لقلا ا

 !تارهاظنال وق دوقلا نقاقتشا ظ سوقنا ىف عزنلا هلو وود
 دوقنلا نصاكلقلا نع أ تيمتلا 2ظ0110 1

 بذل نعررغلا لا تيفختي ىدقلا تيس ١ نمةركا
 يَ قا برغل ثيدحاف درو د ظ بشغل نصراز تعحتلاو
 ةوحوط ة صنم طوف ظ ”قالعلا ردا نك ادا للا

 سدو نيفصن نم قباب يشن مطقيناككقدقو نطل عجوداردقلا
 |ش هلادتعفخت ظ تاز نم ءاعمالا

 ظ عقوتلااهانعم ةيلكت مفتخلف 0 اكمال مجغ ثيدحلاف
 1 :لعتسزمق قحتلاو مطقلاتياكا تناكاذإ ةددّفتم دفان ءاقستس

 ملصا اريغأ ةنيه تناك اهو لإزطاو نمت ني

 اقينضككووعهو شتي سا فدق م فت لتباف ةلورمم تناكو) تغنت |
 _ ةيبوعلاؤنقونَشد نم ناكت ضن يزمم تناكلرصا نمسا

 د مطلق ََئ ةرصتاةينابوتلا ف ٠ ةةزغتاكقال نابت دقاهخ

 | ةلحاو لولا ناكنمسلاو تلتباف قرم نوح ١ ةلح
 1 سل سل سا د سم لس سس سم



 فاشلادرجيلا
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 ليلقلا ل

 نول لجل نما قي ىزاروسلاةلا

5لاعنلا مب يصخت اضيا لاجل نقلا
 

طف راج نهر ئترويس ّلِقلا
 ظ خول لوركري

قلا هلال انتا امك شت
 متم رصخل ظا

 عضومووكدحل س وةراقل ثيدحلاف
بواينرلا نمريضس ني ا ؤدلق

 دق ىلابغا

 نكس عيينوذال عضوا ردقوكدحا طوس
 اهضايوامدلا نريختنجلا نم

 ايري لا ةريدحلا ةدقمملا

 لعنلا للا ن 4 نانو ميضعالات

لولا نمرَمَت فاكر تيمس
 ل

مقشو عطقا نق مالكلا لق
 

بسا لقينا اشي د حف
 نيعص]ربو

 ةديني ركب ةعيالتل ق شنو تي

 طامي نإ رف يبشسوهو
 الولسم نعيش

 انيورالغيتسلا ميزاب تيار
 نيفصنر رو وكوب كوكس و |

 ظ اهالكد اجر لدواهتمواقشرومالاستفا
 لثاادع

 ناسللاّمْف اه«

للاوٌةالفلا قو ةنافل ا واسملا دف
 لي

 اممعطقو امهترخا

من قارطل اند
 متعطق ل

 ىوتسلا ناكلاوهو عاقلا ٍةفلاْنَعْلا
 دقي تالعلا نب كس

 |عطقو مولع موديل ق ناكتمافلا لعل
 كَ يجلاو .عيطقنو ئه
 دودقلاريٌسلا نالتالذب ىذو لذو
 مولعمر دعبدقي

 سالب مويسابعلب ةلراج شيدحف
 اميلعمنب الصونلا ول ظينف بوث ر لع نكيملو

لان هنءادبعصيمقاودجوف اًضيقإسو ظ
 

ا ناكىاداياءاسكك لعدد
 ,ُ مقطع ولل

 2 هلوطو

 اجلال تعاطي دشن نسوا

 حقا نقلا نسجئشو
 طقتلا

 . عيطقمارسج | عج عسل لك نال لذ

زعاملا طلال يقو اخس اجرشلا
 !له ة

 دلجياصدو قرا س عج لضلا نعلن
 نمل قي ىنلادلجعاىا



 متل ةطقل) اق مجول ناطيشلا نكيرقلا
 اهديوٌقص# 2 اوءاطقلاتطقطت ظ

 الصار بكد جيلا قطعت
 ةطقطتورو هرم مجبل أعرسسم

 ظ عي ساهل عيد
 ٠ْ .ةيناربعلا ىف طق.ت لجحوام

 | دي قع عطق طف ةينايرسلا طق
 : تل سطعتب قالا ءمالو د

 9 دعا
 ءاطلإ ل دسبطق نم دوخام عتررصم

 ان ءمطقرق ىناعم نهلصالاو لا للاب
 اقتسص دع اهكد! تاقالعب راقي املا
 ملصا اول وسلا ءلصا شمل مطقتا لّتلا

 مطقلاب ٌصخلاعتسالاب مطقلاكمطقلا
 ايوط ىشلا عر صاشسملا
 د#ادردن:للاقو قانقشن الك دارقنال
 ادق: لقيد لكل يطتسلاعطقلا

 نارعو رريسلا تدرقرلصمرقلا

 انه

 تاادوحتيشرونلا قشو دلجملا عطق نما
 ظ نيفصنب نوف تعيسلاب ميوضو

 فاثلاءلجملا ٠

 ظ تاكمالسأيلع يلع ناتي دعنا ىف
 ناك وطق ضرتعا ذاورقىلتعالذلا

 ىاطقصاقلاذاو لدقلواطلاذان

 تسعندولدلا يتلا للاو ظ

 ةرفلاو ىشلا نعةعطغلا نقلا |

 ةقتشم سانلا نمدتقبرطلاو فرغم
 ةرجلعرول ةاك ووهن كذا تال نم

 اد شق ط امك زنَملا و ظ

 اوعطقتو د ىشاوقر فت موقلادرعت
 مطغامريدقلاهدوا 7 ازمهللا لن دقلا

 م عطقابوم| يور شو ملا ثم

 ما .وهود ءابلظلا

 ىف تفح ! جوا كاب محلل !ليلقلا

 اهميشتاضيا قانا بوثلا لي دقلا
 معجلا نمىلابلا ني للاب



 نانلا مزجلا اك

 06 ايومهضاي ورا ترو يطل

 لاقوانبيصنو انفال لمع انيراولاقف

 اولاق امنا .:توتكلا ني صلالكوؤلا عازل
 ميدي انقوا نماماذ لزن تيح الذ

 الهال لع اولاقو كلل نباو نيكساف

 باسل امويزبق باتكك 1

 | ظل ا وهداشلا برعلا مالكىف فلا 0

 | تاسالن رك اص؛ثيصلا] مالو

 تليطقزمارقاازص القارص اصنا
 0 ناوأيعا تباتن اور جن بليز نعوود

 انمايصتشالا اذأ طوطقلا عبس تابرب

 تح ارعش نا امك اتيان لكي يركلو

 6 انيهطوطقلا ىرهزالالاذابضبفي

 مقا وهوطق

 هيوم ا

 حس ماحس مس دم محال هكاج دج هع حاسب حاج حن يم سرمل نحن ع مم مممسسلل لا

 ع ار !اقو زهق عامك 3::ظثق ىثنالكو ططقوطاطق

 ااهيسحا اكليرد نبا لاقت لاغيال ْ

 سرع كنان اتت ااه فداتيرعأ |

 دلعاس الملف 7-55 + ىدنتم ظ

 مدكيزارنصإطلإ كيال
 ]يو لقودرملاراؤصوهإ قدر

 وص نملص اةطِقطقم ىف ءأرجسللا

 طقطقلانيللللاق-ضرالاؤععوق وأ |
 ىبذ وبانتاهقماباتتملا قرفتللطللا|

 ظ تل توج! انقر هطققطقلارطئغصا| .

 تيسير رع وضزنالع
 ظ تدغاى “بالاول! تطقطقت تح

 هلكع هةيصعضشم نزر لاسو ٌقاقيدح فا ظ

 اتيعسوانلنامال اقف بالرحاب( روس ٍْ

 اه اللابطَقأ لاقف نيعبسو اعيراو١

 ؟١ أذ

53 
 يف ثيرش نب ةوج يدعي

 َتنََح كنا غلب ل تاقذهمسم عسسل
 وت اصاعلا نبع هن يع نعا .تضوبقمرتمولعم
 لدا للوقي تاكسي اع اهسع | نوداطٌّتحَنرونِسلاظِقلا شيلا

 اج ا ل ل ع رع رع . 0 ا ا را حس دع دع مح دع مس سس ع

 همداكارجوبو منسف لاب ةخ | مم !ورولسل أطقلا دايس نااركلا



 قفخطق | وعجل ديرغلاطقلاو تورم

 ظ ا ةروعجل نسكب 1

 ف مالاتمادةدورصالا 'قحدتانسا سقس اىنلاطق افلا ظ
 اووق اكىللقو ىطق تلك نونلاب تطغسو ةلاطقالل قو اهرداردت 1
 ىقبن ونقد م اداطق ةزرماوطق لذبجرو ةليس نيادانسا|

 د املا ريالوهذاف طمقاماو ثيللا لاق | | بلوت و ىح عشت حام انماالكأا 5
 لها تالعفروهوطق ل تم تر انوقلا | ١ ققح لعن ذلاطارخغاططقلا |
 امعضومىف ىنلاظقلااماو لاتُّثعنو أ ظ ٍقشلاعطق طيطقتلا
 ااقرضارو رين اذطتق نر شعالاهتيطعا يلع ماقف قب ةجللد لتت تيدجف
 : انلااهاتعم تقود لحلو نام تيدأ | 1 لوقيز عجن زئنا قحط وم قيسب

 وفر ماكاو اكسس الا ١ 1 ىطق طخ

 ل عب تاكا اهنمتن وذ قيفخ وف طوق اًطقرسلك قَبل طم
 :تاكاذاو تال ىلا اهيفف | اندرو لاقي والغ لاو ى نعم وطقم هان

 ءاطلا نكس تاقلاتحوتفعوهن الغاذاعشا ورمل انواهعس اًطقاضرا
 دو لقملاطسقلاى اك ئصاقلا ىره لاو واق حيو و ىدنعأطخا

 1 ووو مسا ءإغلا نع ىور هللافامزمت دو
 عيسوتا ذه تبساححلا باتكو ملف اًطالييخ ا لكشاو طوكر عسل كك لاق
 مت تلاد نايم «,اي(ئرب نبا -طقلا وطقم عس لاقؤرتف) خر ككاورسكو
 لاو ومكَعلاو اّقهلاو اعيجقلعلاتحاس | يناعإلا ةرراوشا طق قو الغافإ امك لقوا
 ُق دعا هل موب ماقال ١ | الضلال طرقت ىلاخاؤعسناارملوأقلا
 لاتوب زا نمانبيصنىا انظقاجامع ظ | 2 ةويحاطقيلاطيزعشلانالا



 0-2-2 |( فاثلا دلجلا

 قلاّيس نبا ءالض [مطقنص لام تراك ردعرسن و علو ذخأ

 احد اكةةصلا لبا فرحة اطقلا لءبلاا رعت مترك سوك

 ديزوبالاقوركقاعممجلا وَ 22 ىزخا كة روص:ماكروضؤ

 للا رثلث هد ىمكا ناجل عاوه ططق

 را تمكأ دعاة فاحش ليزا متفرع سوك
 دا رلعو لجو نلالاثملا كاطقلا ١ يشل نا طقوم وعول
 اميلعطقر نالكل لب ىمج زعنلاعطقيو ظ دعا مةاموغو دع كم

 نقيو لعناا تبسم
 طقرن اكمادبا للا فاحت دم ظاطقلا ةطقاضر مطقلو م يقوملظع لع

 ىؤسو عيشدا . 58 اضع كطَق اسهل

 رع امامق لج لاقي جن ال ارعش ]معمل | ١ اصدق وكف اواظقناف

 توق جلا وريث مازككت دعساوتشوو

 دعجطاطتو اعف رعشو تاططقو مياقياعلا]ةنمث رد
 20 ل 5 لسرت 20

 طقوةطاطقو اططت كعب اك ةريصق ا

 كيلر طوهواَّطك تعيعضتلاراهظاب ص نوكي ملظ نطقملا بيومقلا قو

 ةدوعجلاريرش ىااكلمق دعجو | | فارطاريلع نوُلتَقي نيقارولا
 | ءاجام دحاوهف .كلابو رعشططق لق قنا ١ ناوض لعن ع ىورو مالقالا :

 0 لجرو تيعضتل اءاهظاب لصاملعا امك اَطَس طّسوت اذاو قالعاذا تاكمنا

 هلك ناك ع رططقو رعشلاطق ١ |نيفصبارق يسلب نر قالعاذالوقي
 ظنلاىدابؤاريغصأ [بانضاداوريشال و ترا
تنعالللاشيدحفأ | رناياو نيعصن اضيع طقرطسو

 ةادعجب تءاج نا



 | مدعو مكَّجِإ هيلا ففي بينرؤوه كرولا سار كير ايدج
 تناد ليلا: نماماكل دبا ىلع ظ مهلا نم
 ىغقملا |نإؤينانللا كرولا افرح نايل
 اتباقإؤ مدجا خل مدهحلا تيا ليقو نام امن اكنيرصاذلا ىلع
 . كجند سرغلا تلا ةناعلاقوف نامظعلناتبخملا
 لتقلا عدانب سيزغاط كن ملدالاقي ١ !لامثو نيب نمنطبلا قارم طع
 افك لا هجلاقداسفرجزف_يالعز> | .انم نيكولا ىىظعسورامهليقد
 دجاو مدي ىلكرضنقت اتا ىلع ظ نيتفّئرلا ىفب

 ملح مدجاو مدعي لصا نا ىف بيبدالا هان دعا بابلا ف ةبتحلا
 وزبح مرّفارْرِب ثيدحف درواهكأ بجاىلا لعالكق وذ

 يحتل, لاعفالانمهرّمآاواعج ١ 22١ج ل عتسويع ةناربعلا ف بج
 مج فاقلااو نيم عمسنممَّسفإ ةببرعلا تحن بيبر قوهورتسة انعم
 ءاملاب ةزمض اول سيم َمَرَجاراصف تسيل هنالك ا نانعما م ناقتْم نمو
 مضب مريع هولعجمث م لجِعراصف ظ ضردالا

 لصالاوه نينا عملادشو لادلا ١ | ننكاوةينايرّشلا ف بجيت دجوام
 عطل اوه لي نششلاو سراح -بجاح ءانعماممتاقتشم

 لياق لوق نمدوخام.نابلوقلاو | نيعاليحا حو تصاخ كلما باو
 نمتمرلا خلاه خا لعل نيحا

 لساهن الع امادالؤ]خ ثيد احا ظ 4 سوليرجت مدي

 العاج ]يل دالك ةسرعلاب ملكت تاك نكوءاطابة لِي وهاغا عاركلاق
 - مدل جلاقمنا| مضجبو ميلا رشولادلا مضو ميجا



 ىفاتنادنغأ 9
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 ليف و نوني

 ظ 0 _ ا

 باح ى هو ل

 ةباجلاو ركوب

 ظ -بجحلا دلو سجتس يا

 ظ ةيورلا نعبو جينر مضل بوبا
 ا بجاح نال نموا: سهلا جاح
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 اذه لاقي نسج نم يح انزع نيعلا

 رمقنلا عرس جاح
 أ ا!تراوتن يح اصلان دجؤ لوف
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 نملكأي سدو ةوانيخسالا

 قاابيجإوح نمزكتلاقف اهيطسو | 0

 اهدورح

 علاق لمجلا تاو 2

 باج ععلانب وتس لا عطقنم بالا
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 زخب يدوس باح
 1 ' بالا امهإيق بامجحلا عقيم لام ليعللا

 ظ | اهغاك كر شع رهو سفن توق نا لاق ]|

 ظ نامالل نع يوللاب تريح 31

 قا .ةاروامعقاو بال حلطانم

 بايب :ارامق فانا تاذ
 ةهيميسو تح

 كال سالادم باج |عالطا ليقو

 ٍ أ باها غارو نيظلي مسار روب علا عئاطملا ظ

 ٌْ تسبب

 ل ا



  ىفاتادلجلا ريم تاسللامفف

 ذوضنل |نمصبلا منعداجلا ]وال لصاي(ن م ِيِيْؤا نه
 هحاروامىلا | بتال دب تيمسرجالا د رولا جر جوملا
 صبلا وفن عني هلوتسلا باجي محو محزخامؤ تلماتنا لوقا

 « رس اراحوارتج خلا اهتدجو مزدد مشو مضهو مصهو
 باج ءار ةرمرتكس خو بقحا | |نماعونتدجوو - مدهملا جاد

 رتسب كتم لق ة بوجي ةأما| طعيسوتن وامن اعم نم ايلصإ كلا
 ١ ءاسوداوغلا بيرج ام ىوجلا باح متكلاو معامل

 هداوغلا نان راجح ىرهذاللاق | | ددتلا قرعل اًعطقريف نالمحة حلا
 نطبلارءاس ىضقم ماع اهاو
 تطخوَيلاغّرتص باويلا بج احلا | (هلاباهداو]عل اماقايف المكون

 مباجيلا امكظنل نعموتكلا بيضي : ردالهك هكا
 ١ جاك وخرلا نعمت .ظنلا نع هراهنملاهرلا بيغي

 مج الغش ىنلاناكلافرورملا| | واثواممراصورتسياربعلا ف ة
 : اجا اييتصقونتلاق تيدحلا ف | (لقنضسعردع بس ركىاثلا نعمل وه
 ةوارقنا دوو ةبعكلا باج نونعي ةينابوساذ مك

 اهي افمومكياب نيذلا هواهظفح رق -شنورصكتينإرمساف م 5
 0 سلا ظ هييوب ع - ٍَتو

 1 كراج نيش نسبا

 000 اعل 0

 زجاح كنس و اننب نمو هانعم | | خم عنيكمج ا عمم امندب عماجماوءاباب
 ىلاعت لو لثموهو تانلاو للا 2 !لغش ىلا ءاضغلا فرخ و



 تاسلامقف ااا ضاشادلجلا ٠

 اسما ى توصل اعل لارج | ظ | اضاجرهكتيبودي لد
 يع صاصللا هاج اوصم ظ ل 5نيجحاذا ذة نعزجل وجا ١

 تيوجد قاةددافرمجالصا مدعو امج ىثلا نعت
 | للا حج خاص صقر م هاو لعتستا ككافمتبكلتمرداوللا نمتوهوا

 ظ صلبا فعمل !قلطا سس آ
 قردزالل اق بما ةمجح او مهلا : ىف تعضواهغاكم) تما نق
 ينسج اص 0 ضان ةساسيلا لتممامك 00

 ىلارتز ابيك اب مدع ريشالات ب١ ظ .ةقال عداورد' العاج مكمظعل مح ظ

 * 0 هللاق,صللا شع رضامجلا مد ادياموج# ةألاى لش ج

 طن لال قروراقلا نملقن مالا طرشم و

 رواجا امطاعتس ظ مديرا ظ

 مدع احب طفاموصلاثيدحف دئالعلا ىرداؤملكم

 راطغؤلنيعتاياهانعمرنالاا ام اظكرور لل ارطعإ ذاةيراجلل اهب

 قى نلانععضللك موت اما مه ام اظعل و لريامدنمش
 انددصا عوز كعمل مجفف سيللاقي

 ئتولجل رص هد نإ !نمايالنؤمجاحمل | ك هجوما

 ظ روعط نم وأهلك مدلا نم هيو

 تمد | عضو و نعلا 0 ظ مسمى اا هنطدؤ ىصلا
 | تنل نتاع ريبدلوق: اا اصا ١ | ىلاهماظع ا

 ىللامجاب اوم تسايجلا ليرد نبا لاق ىانللا «هئارف درب بوثلا قصت

 ْ عدم ٍْ اههتزبرعلا !تالءالبلا وه ظ 0 اظنع نمرشانلاو
 كا اا ا سس ل ااا



 ىفلاشلا ملا 4 تاسللامفف

 5 أون مره نمدوخأم قشئزلصم مرتو طق ا خاكر مرا يضل جتا

 ضرع عقواذا مرهتلارا دج غ  مرهلا نم
 ظ
 هولا كل ذ اينو عضومبؤ ير نم عهجما هل تولع ناكتتزطاو نكسب خلا مج

 لاقت تمورورلا نماضيا عنمو عفتالو ظ مذاكم ردعيأ
 مها ةاككنم عانتمايلو قانلاوج الا قيؤرطع مون لارا يل ماتحالأ
 سات اهج”ناكما لضالكدض ماج الك ءازجبنم
 ماششاركنم| ليلااوّبو,لاقديدشلا ق وسام
 |ناهتببهرصكتو نيكرمالان عوج ١١ القئ م للص همهيرا هنا ون
 صاخملا هلكحماعلا فالطا نما امج مج ريعو لجرالعجتو قوسلاللا
 ”نرريتكم اج لجد ا ىطو قاسأ
 :واعيلامذىف لعب يش مالا | | عقول صااهدلوا تن لح دجلا قي
 : لوو وجر يعب وهو ضعي السل مطار ]ةنوت اهلغ
 ضعلا صون كت رذيماءججمشف ا | , 3 لا نكس ضيامجاَلا لعجاذ: رباه اذا كلذو امج مج لئاظامئاجلا
 مناكدح ا موب. جبتي زج تيدح ىف هد صل: يغو هدر رض اتش

 مول جر زياورؤوموجيريغب | ١ ١ ةتخبءاجامنمدحاولكت
 موج رميجعرثاكتباذاقا الولاورداكمّينولا ىضد قرا ةنامج'
 لاه ىزنعو انعم لوضادوتنلا اجت كولا نالذ نعوتل م جغادالونلاذ
 .رجح اب عبلاكنابضتعأ | هانفاو دابا ناكرتفو علق ىلدعضولا

 مناكفكي ىارهاكن عانالؤغ مج نالغ أ رانج مدا ليد
 92 تحتمل ييييبب

 تسيشسيسشسشسيصسيسصصعنللل م ميم سعيععلل سس سس يس يي تن  عاتسسا



 ناسالامقف 4 ىناتلا دج
 | ل

 تو موو دع ب يتلارع

 اورج مك دنانلا عضفاممجن ىلعتيالو ىرعت قيع
 امزكتيلحاذاامكض اة سيتو بلح تغب ءاجرن اكله ءاتشلا م2

 ١ عضلاؤاماكىنفانناكأ | تيدب ةمرهاٌج ميك تيبلامج
 3و نصت نا ليقنيلاز دمج |مياقس كبَطناةرئانطا تلح مود
 نان بللاوه يفد ءاشلا نابلانموتاذلا | |طصالكو هاه مقواذا ك!نكومت دععاكا

 الكر نورت ليرجلاءاَقشلاو ُنَسْحح مج ذاعم نم
 رتخيى اب ريملاموهإ قو طقس لبخلاحجضئاو مرضابفاو تيا
 قرعلا بلحن موي ةجاه مالو قبور نزولها 5
 قرعموا موج ماها ناذ مسحت لاقي رجلا ماقلاو تويبل لقت هوم علو

 قرعلا ليعتش)

 تراغام وو امج ْمظ حسم رجاوهلا ٌتَمححرِق لات ق معاجم و
 لاسقرحاامتمتاا | مزه ن>امريصيدعلاانه
 دما عاكسع ةيخاآ يضل او منجل | لاق هنا لس يلع هشبل عوزلا ثيدح ف
 0 ماتا مجللاو مخ مضْحلا .- 2| هلانم|ة ركن يحو نبهت دبع

 ترظلا ىلا ضورظملا نما (كانعَترعا ا: تاعفاد) كناراهللاب

 اهتاكلباء نم مضخلا ىطقلا تمجضلا اديبعو:للاةامعضومؤ اتلخردو اتراغىا
 دعب نيك جاهط ىري تعمجااذ١
 مص | نممضف ضرر ي ىلا مالسا يلح ىف
 ليالاوم رياء يح اند تناكق انتورص ىلا
 ءاعشل ا ضعدراعتساو :ئاربإ نم سوق



 ىناثلا ملجم طز كاش

 0 ولاءّيمطَحْلا كعردنيا غىعلا | تياورلا مصرا لاذاطوبضم نكه

 :ضيرعلا ىه] قو هككو ىويسلا أنعم نوكفتبتكلا نمار نيد
 نمرطب ىلا ءنوسنم ملقو بقنا قئاضتلاعضولاف سكين اولعا هّشلاو

 هءاع نبي طحوه لاقي سيقلادبعا اهضعرسو ري ىل] مغ ا فمطخت ىذلا
 |وقالش اله علاق عوردلا نولبعي اوناكأ ااًكيماهريف ضعي ا بضعب حنيذ اضعب
 ماطخ اريعبلامطخ.ةناربعا اف مطحأ قيضاضولا ور ةؤاهرور4ديعفزتكتو
 -قرتحا -سبي فكر ناب اف مطح' لج بجلاوطخرنعم سيب دارا كلذكو
 رسل وطح صو ادار لينسلاوض ا ١ نمدانلا تذاع نان كليم ا جرشام

 مروتس| عطق- ضع _مطق -قحسا ١ نم جرى نلا عضول اقضي | بج
 -نبعتسا| (مسللاز يسيطر يح

 هلا مه بازيلا ىلاو اوجه طغا قيسن
 قول لخو مره نمدوخل ع عفر ل صم ماك احبك

 ةفدمر ب لارا نجلا عوقوكم عب <«يتاهاعلا قو لنع نوفل اون

 ةنجمولاوتناا مو جي موقبالعمت مايطتحلا ىرهز ال( يعضومو بذاكلا

 لاقيشيلا ا هبمجمد ليخ مراهم تييلازالامطجرمم الو بازملا يق ىذلا
 ين واوفي مرعمساولو لاق ليغ اانمج اموطحم تلد كرتو عقر

 لان ل عالحو هللا مكى لزعهراعتساو| | طفاش هناك تلزهاملكح تمليح

 اورشابف روما ئاقج ل عبعلا اوعمجم ميعاراةلكاوضيكناكٌكعرمع هةطاحءام
 نيقيلا حور هل اكل بنت وداي

 تذاربغب ل يقولخ مهل ميلا غلاي عج دعم اونو لعن ناكو

 ناكل موجتوهو ميلعوتيغرمجم لقت اهةناوضيطاف حلوز ثيدحف



 .فاثلادنجلا

0 

 اجلا لكن اكأ كاد ةمعو و ةطَح لجو |

 ظ ضعب أ هضعي متيقتيشاإل

 وهي تالتتطعلاء عزم : لئااف

 أ ءارالاو ق قوسلاو 1 لبالا ةياعرب فينعلا ١

 او ضقت 1طن ضم قلو و

 لاقيو ءوسل !ىلاون الشم برضا يفسح

 تلاقر رجؤ أر اد نع تناكتعمتلا

 | لوع:مووظفلااور نخلمظعااورذحا

 6 قارب ليل بقل دق تيطخف حاجلا

 ا نعينع ى وسي ءاولطح

 ممدكو نلاوهو كلل ةيندا 0

 امطحت ا غايطغ ااثلا تيممزمو 2

 مضحي تياراثيب ديلا 8

 دلع اوه يكتم ياا ضع هضعب

 809 يصخلاعتارملا نصتييعد نكقال

 نااذاضاطح ةعرلإؤ شت 5 متاع

 اك داق ذاع ار طعن كفزع

 # |بوس

 تيب
 بزعلا ناكل ضو اموطخبوهكرتو عقد أ

 هموم بيوم

 211 كاتم

 تنأسنئاكف

 1 لا م د

 | ةحوستيد وزد انلاوطحت!| |

 مرم عقرتناتنؤات ااا |
 | ةطجإ بة

 ا
 | مجنرتجتو اوهوزن لطم ىاس اللا |

 0 اضل | |
ْ 

 ا |

 | رككجادا كلن يبعد ةتدحف أ ْ ١
- 

 مكيلع نوه زنو مككوسو ليوا سانلا

 نمو بايبال كل ناموهو نك ماسجوغذن
 تيباارا(ئمماهنم رخل جاو جزيقو

 اليعتنويشنامزل) وطنمطجوجوتيفا

 لعق
 ناينساؤسعل عج مح

 | ءاحا دكهربخ اكن بالة لمعلا

 ا عضوا جل لئلا قو ىموهرل بانك

 ظ 4 ان دة دش منيا

 كلج اع يطم عيب لقحيو ٠

 كانو اهاورةااتاضعل تعا

 لن تدون
 لاقنممان اا ا!تناتيطخلاو مطخلا

 ديد بانكف ءاجعنلا# |

 خا ة لا

 ؟

 ا
 أ

و سم و آ
 حس سل ةسسسي يي مل 0 



 هي رس تاسللا قف
 ةيييهيشسششهسمب همسسم

 سبيل لواماعح ابل نعوقبام اههيطخأ

 افاثلاملجغل أ

 موطاح موضاهلن لاقيوأ

 مطالع ذو تادف لسا رئع | عدصالىجكرهزااذاي علا نع هممت

 ا تس دل اذا
 ما يشل نس مولا دم مط اورمْطع مطل

 يق

 اكو ناي مرو 1

 بليه ةنسىاأ

 انس جرا نكغ عج شي دح ىف
 بدجاة يرغب

 تف دي ظ ليش تو ىروللا
 ظ يقل رعت ملا ||

 ٌوِدوَح رح لوط ملقادا سلا لاقي

 اهعضخّرسا ل زها ذا مطيج سوو ىرغنالا

 تلحس ى ةأرسككابرتنا للا تَمطَحا

 | قسانطع دل فلي املك وت

 عوج لنا

 تلاقانااهعياعتمشلض :دشلاع ثيدجف أ

 مسقعمت لوبا ناوعتدي وممطَحا م دعبا

 | | اهمها فبكت اءلهانالفملكبإاقيا

 1 ولت انو وريصفا ف نمو

 | قيال وفيلام نما ها عاكأين لا ماطخا ظ

 | | اموطاخمشألا ب قو يش

1 

 !نعشلل هكا جاوب تعبنا ظ
 - قرلإرثكاوهىدلا

 الذكور دب جا كمطخي موك لسا 5
 7 كد كبر ا

 د انيلعا

 ويكاد مالرذ ارك مخ ل جير

 اهنافخي ضالو طخ زينك طحس 4
 اهيوطاق هلق وامر طتو اهفالظا

 ءاكمطخت ارغ المربط )بال( نص دكسلل
 ةغلاعلل نك زاك ١ بطخ هالو
 ترتكإ' ذل ظ

 نذينيلا كلن تل لفو ةيدض طر انا

 ذوعنرانلاءامسإ نص رطل تبا

 ”نايحنامرح نإ تعلق 1

 التم ىااظيغي هرعت لعج ل جر ظ

 دأللا ىهص ّيطح ا.ر مج وخا انييدت وسو

 قااصاطحيل عبو ئتباكم طحت ىتلا
 ك0 717 7 7“ 5

 سيسبب سس ست م سس همام صعماول سعال مم اع ا ااااا0اا“س1 1< < 12120<1<1092<١1<1><1<1<1<



 ناسللإاءّفف 0 فشادلجا
077 

 ىشصلا,لصاارهسج )جزل دمو باقعلا

 ليغ ]نوت ساكلا

 جاك بينكاوجز بق و رصسلإر يثك منيع ا

 ليل ءاتشيينكرلص هاد لم تيه لقد

 قالعلا دانا عرض مثيهلا
 ةقالعلا ىردا/ )جنا صار يه ١

 ةقالاعلا ىرداطمجدحلا نير مثيلا

 تماؤنانستكاذا امته هديته

 قتيعلاؤ هترتدناو تمد ضعب تكذا

 رم 20010 يو موت

 -تدث تم الا

 ايانثلا مده ناك ةرسعاب »نإ ثيدحلا ىف

 اهب بنج اد رحا مويهايانث تعلقلا

 انادّدس لضياتبش نيتللا نينورزلا
 لسجل عمشا دصمللالوسر

 تعلقلاو اهيلصإنماهايإنث

 ئغلارمتككامرتماتهلإ :ككئوفلا وثم

 1 دال اعحض محلات هد وليش ا

 اناس نيت نب نانس بشلوت شالا

 اا كيت تق ناكر قنم نبلغ
 رمكتف

 كاتشملا ءاقلا تل لب مل يرخا ةروص

 لاءنلادونلا قل هرّصخو اقل ءاثلاب

 معجىامأق ل وقتاكملام نمله

 لولا عابتجاكلر ذيل املا كيفن ثمل

 ل 0
 0 تكمل ا

 - تحسم

 تالدباممدهنمدوحام عفردصم

 كلذ نممكمَح ام طخ اوريمظطحلا

 ١ ١ سيلان يشكتامماطلا هز
 ريسكتاوّيِدَلا
 ةاكواعجر هناك كولا طيح رعص

 ا

 إ

 ا ا

ٌْ 
 تس ٌمظِحاهنم ا

 مما وفك لا ل

 هرم نسل ماطح
ْ 



 تاسللا فك

 معيس ىلإو باهرلا بجو» نالعطقلا
 هرب وكل لكلب لكان اكلك

 حمجا يع امْدَهمذُدَوٌى ثلا كده

 ادهم ارادجلا بيحب
 دم لتس كاف ىف اهالك بور لاق
 + مصروف نيش اذا بهن بهل
 لامو رناصقنورمقلا بيَصت عي
 راهتلاو لمللاىنعن مالك ىررهزال

1 

 :ي يلا نيب اوهملا ُبْمَللاو بكريو
 !تادعمامهو نيفف احلا نيباممب ىنعي

 | ىرشملا نيقفاخحلاب داراررتوبا لاقو
 تلا قوعمجاريخي مم نم برغملاو
 دارإ ثييللالاقو ميعو»وركايفمم لمي
 اصقن صزيماوغب |

 ١ عطقلاو اكو طرس وام َلهكم مم
 مزهاوكاياو كيلياهلكشيدحلا ف

 لانلابوضعب هاوران [وريشالن باق
 ملا ]كاي تويسوطو تملا
 جام لا دداب رجح يطا ىسومولاق

 عتقان
 نانسالاف ظ م هود عرسؤ كلدلكلكالمنهلاو

 ىلاتناىلجما

 كو درعصقلل رنا وج نم اكالمد ليبي
 نمم نك ام ةرهطا نموه وا هطسو

 0 رتما اون
 عطاقما ذو هرم تيس

 در ةطعيبدم#ا !لهنانسو ليدح

 د 54 هموزارج يس اولاقاكما نه

 ظ لاكريوبيسإوت ب جاياجا

 و لِضورتمّنَه فضي كحو

 ةعطق عرض لمحل مَع مو مُوُدَم ظ

 ماله ىسومو مانه نيلسو

8 
 لدبي مره نمنوخامىجرفردصم
 ثداعل ل سك/ىلالقن م ءاتلابلاسلا

 ذانساما قم وقل مَع مويه 4-5 ”م دا

 ويضم و



 ناسللاقن 08 فال دلجملا

 ا يو ننعم ' اك ددثق كمر بلاغ اا اوقب :

 نمل رمانبا طع ذل قيمت ف يآ اكشن هعالك كلضف تم هلع
 اضعف دبل اتم لاق كيه ذاك
 كاع اعاقعل | طعن نلازر عمو ٠ هللا من مدعا دان الك

 تا تقلا لا معدعن أ عاو تورعل اهي دحلان !لاشنا
 (لعوهف قمت ذاكمأ ع - ملح ظ كورعملا
 قمحا | [ن كذا عورعلا بسكن لذ لاقي
 ءاضبءامدع قاسو ءاضيب ءامدعلضتدا ظ ظ رغم اعسكيء ود
 بورد ذل نعل اخغاهرئاسو سارلا ظ م9 لاو كبسكاو مودال 33 اوهلاقيا
 ةنيمملا.نوكيبطراا |نم عونوشارعلا ظ هود عملا بسكيى عوج كضعا 1

 ةةقالعلا ىرداالابطرلاخأ حش 1 ظ لوقيايك دحوا
 نوعيرزرياوناكت ومرض داو م اودع ٠ وع ؛!تسدحف

 وهتمار ال اْيبْكو امضافف يلع | قمتم الو مولعلا بسكتكليأ
 موييلاىلا كلل نقوم اع
 ىرب نبا لاق متجول ءامرتما لع ىلا مودع وشال رسانلا بست تدإرا

 برعلل ءام دعب |كواط ىغو ظ تدار ازبق يلا نوجاد اه منو دج

 ةيايرسااو هيئاربعلا ف مرع تدجوان | | ةرش نمصراصى نداريقفلا مو سعلاب
 م نه تب نوكيلرسفلمو سعلاك اح

 تلو مدهنمدوخام قر ةردصم ١ ادحالوععمىلاايدعتم ل واكل دواتلا
 دصو متل نذاب لممانملا ظ

 لفنون ءا اضغلاو باهنلا ميناعم نم

 | اعوام ثتيسكليوقكم مو نعملا 8

 0 ايدعتمنوك شادو لاا ليد



 فاّملادلجغا | ه م تاسفلا قف

 ةهمالادلامرعنب ثجو نيمعلابءاهلا| .مئالعاورواكةميثزلا نيثلاد اولادها هرعني ثمو نيعلابءاها| العا ورد»كيؤزلا نيالا نعوم
 نادقفلاوءانفلا لع مرملاوقلطا | | ةثالعلا ىالالل املا نمخّنلا ضرما
 ةحلا نادقف مّلعلاو منعلاوهَرعلا هيي دوم
 متذقد لاش لق لع بلغو اهو ظ ما لدن ميسور اغلاب ءلصاو بزعمو لو

 ُمِدَعوهاَمَدَعو َودَعِممَرْحَيِمَِدَع ؤ ةرازناءلصاو سنك
 مكعلاو غض لح ورقنف اذا مدّعأو ظ ظ مزهلاوغلاياو ثايلياملكشييدحلا ف
 | لاملا تالق فنامدعرمفلاومورقفلا ظ لانابصضعب هاورا نهرين الكنبالات

 ذا هرعلا كلل نككرقفلا عا ظ لكلا عرسوهو مج

 لا

 لْشْلاَو ٍبلّصلاو ٍبُلّصلاو لحلو رحل نصوهو اهطسو نودردصقل
 نيكو ناو سشمرلا رئبلا دون نم رَف
 ١١: نمو لإ ةعاكو رع لجر | | ةدوُرُفمضراو ةفيفخلا قطا رتمرط

 هدجاملأ | |معوقو نمكللذب تيمور
 ىنوّنعبامىزمالا ذهئمركعيام ظ ضرالا
 هعاذراصو زتذاام نحو امامك. ءانعموايجربسنسريخ ةناربعلا ف

 5 هللاصاله عون وف عزركتخ | [لؤينسعددع ينوه ةدابد

 ءامدع.عمجو + ادا نلاريققلارعير علا

 مواظالو مدعريغ شرقي نعش دعا ل
 و
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 ٍْ ذمه

 للا
 "؟تيسسس سس سس سس سس يبي بيتم



 م4

 مره قا ره لبا نمد مله ىصض
 مرمى مو تمد تَمْرَمَضد
 لحم ايس ايف اب بضرتشااذااضالك
 قانلارتمدهلا وضعي لاقو قساعنملو

 الاه عوتولا ع بصلا ءرش نمعقنى غلا

 و
 رتعقرادا ب وثلاث مَّرهو

 طر 1

 ىو يوما هزه انس عني دحف

 بشإلالع مره مل جؤحُس نومصلا نع
 ميد (ادهوطو امدوىرعوت يلع مره

 دوره ىا كير خلاب رهو نيكستلاب

 ملتاقاو دويملاذا| |(ىرلازييستلا ميلا ريبعوبا  بوثلاب
 | وردا موقلا مدا مهارثموطحن ارق
 ناضال/بيصيرإو للا مالها اطبضع لسشااذا بضغلا نميلع مّن

 هبات/عرال علل خرياص لجرلا مره لاذ
 لبزللرادجلل عقبامكعقي كا داكتراودلا -بضغلا

 كتف ءبرضت نا هده ضالدع | ديعسوإ بوثباش مرتو >ثح

 مهظ عقر اذارعدرو هيون نالذ

 سما هايندلا تناكتمدس كل ف همس :
 نكهرتت البا لاق متوهشو متّيبعِبىا كلف هم 523200000

 و.سهظوفحناو مضعبةاود | |كلذك وا ماع تابننموقب امرها

 مةالعاوردالم نجوما مرعلجر | | تمدَهوامَدَم مره قانلاِت ملم



 ابن كارلا نوب ىو موتنا
 | ثيحرا ف عربقلا كرزخلابهرهلذ
 فين !لزنملاوه)يتو نويت

 امككهحا ملاوككيع ا فاخلالا شي

 ظ :ركقزا

 راد هاوهاضيا فلام روكسلاب مره
 مده مزدبوهؤام”لاقيل تقلا مد
 ' |ىوكمد بلطناىعملاو ره ىا

 لقفوكمدررها ناو ىكلطدقف

 وهواننيب لال مات القدر رها

 كمدى حإوقت برعلاو تورعمل وق
 رع هي كمرهىقرهو

 درا تجو لاعب
 39 ٌتٌملظ ليف

 ةكحلا مرا وهلوغب ةديبعولا ن
 مككمرح ع يزمورخكا مدلل ملل
 | ىق حلاوه لشناووكتيب عميد

 ٍعضوموصابو ىو دم
 نيجيري ربو وسن

 دا نوهت غلاة ثمار

 | مه

 امي

 - ىفاتلادلجلا

 :اف د هوه ديازت ريرخ بارت فيجد نال
 قجوكحملازاالى ا كريقم قبقم لاق ظ
 وك لسع توما

 تل ثلة مةيغاجا نعي رهذالىود أ
 فري تبلطناملا ىنلتت ناك مد ىئد

 كايحاو كعنباىاكاّياو مري بلط
 انرشواّرعىل تره نمى) كءدهىندهو

 ةككاب هدر نمو تايلور

 كلب ىنلمصت

 (لغاثرلا هرلاو اور نمو قرضحذالل اف

 ىئرب بلطت ثيباح ا وق ىف عومم مرهم
 ءامدلا نعم دهامو كيب بلطااناو

 دز هاو .تعت وفعاد ىٌتّمّله ١

 مدكرت يرتورنع توفعرْفف ظ

 كيدهوترهاولاقاوغلتخاا ذزمهن الاقي
 هللاؤنل كثراو ىنشرتو كمد دو

 ثييداوملا تايأب
 ليقو عقرملا قانا بوغإإ_كآبم ليلا
 صضخو,ىاتزر تفعوض قزلاءاسكاوف

 نوصاا نعم لابلا ءاسككمب نإ عالكنبا



 ىاثلا دنا

 ثفن هيو 2 تكستسا ا
1 

 «ثالاوعلا ماحس اطعلابظفل-ف نق
 ؤ

 م
 امك اه ه2 عصصلا

 هيييسيصاا

0 

: ْ 
 ا 0

 ظ لعثوه دولا ردا علق مَا

 /لاقيومةيغدس مارب رعفلاوزواجم

 ْ لسا و وعش مدهدورمّرش

 تا * 219 لالطاوسامو + جاهنالاق

 +ةهرل ة رعب ّقولاو

 مدت ذا تيبلالوججاحلا عي

 اون نمر مييام تليرغلاب 8

 1 تسانح مح : ص ص سسسسب نب نصل حسم

 مدغا

 اهفوجقركبلا

 مقل اءاندليعاهنينار را

 رولا رمل ىقملوق هد

 ١ 3لين نعت
 اذن

 أ

/ 
ّ 
 ا
 1 ا

ٌ 

 1ع

 ا
! 

 تاجر ا 0|
علا ىف ىؤرفلا هاهجرتم و ؟ عشب ) ٍإ

 2غ 

 اهيفطقسقرثبلا اون نم 0 1

 +4مي و . : داألف وع سل ا

 مط ماعلا نعل 0-0 000 9 1

 كيس اتم د( احقأ لسهتت

 م

ْ 
0 0 

 ء.ءاذ ”ز , دويل ا

و ةديسدلال
رقحلمىرداال

 3 :ة

 ع

ْ 

 ا |

 تام قي يلعرا هني ناوهريشا نا ْ

 ظ 0
 ا ماه اموهو مدا نمسا مّرُصألا

 ا 0

 ا وسلا دا
 لعفلان وكل ابو لوعف م وعج_لعق 0

 7 نايا نحشم ديا نم ضنا ْ

 ههووح يبس ظ
 كالنأ 0

 اتمدأ

0 

 ْ ىا وت

 ظ انلنوبضغتة مناف دهرا نوفا

 !بضغلو ٍإ

 !تاهملا | تب |ةيهااب :أتنأ ثا ف د

٠ 
 أ

 ا

٠ 6 
0” دصملل لوي لاق ا

 

 ىعطاوعو اج عوقل 1 3 ١

 :أ
 0 واو عع د م !ناىنضف |

 أ

 ةديمامل دل ا ممدست كو لووك ىلا

 ا

 مغ دهام تلاها ليلا
: 
0 

 نشدوأ اندم لن

 ' عسا أ

 - سمس هيو اص

 - ل عشا 0 تالا

 ا



 قامئاملج ا : ها تاسللا ىف

 مللي ا ذارض مت
 ظ داو ناي ميد نوكيدقان لقاذمن

 اناذلوبنم ْ

 ٠ يعود ١
 اح توصنم» :.ت-امدصا الدصم

 ظِ

 ظ
 اكن حو هر لاو مذ طاحّشلاوطيعشلا قعملاب اقياكلا 1 ولعل : مطوعتلا لنع

 نالازا هتغلابمو اعنالاق عو عوشنلاو قوشنلاو وحلا

 رص سطل جرلا طيعكلاو طاعّشلا ازكي لك اهلل طخ

 3 علدولا نمد وكتو و ظ ةغاشالكؤدا اوما ناد

 . او ر5طيعَصلاو نابلإ نمد ْ هتتشا طعتسا وع ادار ثيدحلا3

 لاعثفو قبنزلا نهد علما نهد | من !هلخ رد اا هالك ضنا عإ اولا متنا

 نابلاطمعشلانقرذحولا | 1 طهتساد موا
 7 دل 5 8 رص رس : 01-37 . .٠

 01 اكطعّصلا نماووعّشلا قملاق مسعبوهطوعتساو لجحرلا ثرطيعسا

 ند تلا كرصح تنيردق م ثيدحف تنالفا ةلكلكماعحاو دوت ساقي || كسالي وغم
 لاف ةرزععلانمدُشكْع(د قو | |ددازرالفنالاف تصبو طوع 1 :ةميلع م الص هذا لوحي ىف عل نب ل لسيد انالأطكشا اوزيكتإلو ائيوَسل
 ارطلا نع نايل زعمت اي اان حاوح هزت اتاك
 بزتيامم
 ةيي انو نومك كدو :او ةؤلاىف ّنعَطا خاوعرلا .طعسا |

 ةزيربعلافطعس تدجفام| | لا لعام ونص
 اك ضرك نبال ؤ طعس ساهفاف تضااتاطيتطعس لاقي
 غن -تاط-ورك-ختخم,سعن شف | | ينامعتس رعت يكد



 58 املا سجملا
 ىبّضلااذ ان ل يعمم هاةيدح فو -

 هيعبصتمهانعم)يقو تولل عشنب
 -ةسلناث عاود ىلا تفل

 متاصملصا ءقوش نمكالذافاوريلع
 مقلجؤ ءاوشلاروجو لدعىصلا
 تاس عفيافاو دسعوبالاق 7 خو قه ادخشن عشت زول سويلع هلال عيناك يره تيدحفف
 -- اقساو مان ضل اوا هجاصلاا قوش

 ميت ىالتخا
 ادعصلافنت ن مدت
 نيل غشن لقو نهال عجل اغْشَنَسْنيَ عآم لاقي
 لزم ا نيعلاو علوان عن

 نيراعاضاهو ناتنه اولا تاغشانلا

 ةقالحلا ىرداالع اشم
 عشانا ئداول]ف ءادلاف نسج.
 هلال صحو ىداو ىلا ءادإ ىيي

 ْ هقالعلاورداالح احترت عشاونلا

 9 اجو تطغتب اول جت الت دملافو وعش دقو خشن اهقدحاو توما
 قىؤئها كاوحعشنتي 5 خشب 0

 -عشل دنع اعلا ةارصا نيب 5
 ْ ةقالعااوردااكى عز جرا غشنا

 هناك هنعط خرلابهغشن
 تولي حلال خدا

 هقالعلاىردا لب ابذلا عرل
 كابوعشنب اكدر اولا ,قدوطلاقيباضتف ١ سانلا بؤ يصنوا دراوب غشنت أدل كد



 ىلإ ةقشنلا تقلعاذالئارٌصلا قشنا

 علب. 0 سك. عطل : ةصيبصكلا ىف لازغلا قنعب

 قالعلاولاق رشا امو قاحلاؤ

 لجرلا,بقلعنام

 قاكيذنا قاتلا حلا ليش اوشن
 لفقلارتشاف كتانكوأب

 قي وشو همي بتال

 يسزرادحاو نعمب سرج اك سر و

 لابجو نافذ قشن ىف للا كحو

 هندا لص تينلاولا كش منا ثيدحلا ف

 د هيد ناو ثيلاةذكرسو ملأ يلع

 تطاق شنوا ذاسلا قفيتو لبق

 ءشننافاروجثوبّصلا تْغّشت ثيللا

كة رصاواط د عمنا
 

 الكل ةي ”تعسنإولاقاهرو نيقلشلا علا

 تيسلاو نيشلاب رطمل زبك نم اريل ىلع
 تت مغشلإ اهاغْشتمعْشْنَيَعَشَن نلخ ني نمم ناك“ ىو ٌقشْللِح 5

 0 اهنعرملذت دايبايوم ف

 ماشا | |بيووهو لفن بو ةيناربعلاؤ قف



 فاثاادجلا

 زاسجلا نما هواتوقعهمااسار عج

 (اسحطل3 عيبا موهو قو نا ليعتسيلا
 تن كنا قد ىلاعت لوقكىاعللا ف

 مهما ايواوقا ذذلوقوريركلازربزعلا
 هايامتقذا

 ورعملاو دوق ذكئشلا مولا قو اذت
 فااناود ند املاشوتلوا لت

 2 | قشنل ىرخا ةروصطعسو

 قفنب لكك هع ترا توصلا

 ةدارإلب قشدل )نع ض راما توصلا

 2 تصلالالقنمت

 لا حدو )عج طوعس قوفنلا

 مها

 زئالااهاندااداق ىلا ةنطقلا فشلا | | 8

 قشبلا ةومغلاامب لشن قا حل اقشنلا

 تاسللامغذ

 هشمتببصر غن لؤءاو للا ”تقشلا

 قشنيءاو حاول سا قوشنلا
 ضو ىتشنتسي ناكل ثيدحلاف
 عاملا لبس ىارثدتسير قر ذاثلت

 يتم داعرلاقاشنتساوهو مشايخ
 وف عم

 قشاتوى منشان ئشلا قشنا لبق
 امشرسو قة شنتساومفناىفءاملا قشندا

 فرن ننال ل خاد ىلاميذجرلص١
 قشنلاب كح توص
 اتق شاساواه:مهثررلاتقشنتسا
 تنال متلخ د ااذا غو ءاملا
 اثنا مكَِلدقوبيطلا عر قاشنلا

 4 دددو ةشْنْداو اََشْنو ا

 طاح ماجرلا نمُشقيِتَت ديزوبا
 تممثواقشن قشلا

 اممم ومشملا ناكتارتغينحو» لاق

 تقشنتسا كنق شن اكفنا ملخلت

 ممهمشاش وكر لخديل



 -قارملا عطل ابتخإلا نم عون قودلا

 اهتدش نمامهيبلا |تيقاؤ لاعلان تسلا نءاج
 اكن تتلا دوت ا سش ع

 اذعلااوقو لف اوقف بلعالانإا | | نتيطب المرا ريسغتو لاقوقالاطلا
 مغلاريهومفلا بت وينوذلالاق | | اهكسجوزتوا رسقزتلكمظالو
 كدعبنالذ قادالاقية زو ا لاق امجءكىلا مزيعالدمو

 امرككلدعب قاذاوايرسراص ى)اورس | أرب :

 اصىااورعغل ص سفلاق اداو | متريخسىاانالف تق دلاقيّن من
 كدوبءارعأ لع رتخ اذانالف تق لدساومتيزتو

 تح ىااهمللابو تتانذللاعتلوق ءتربدغ
 هرما لابو هشدامقإ ذاو 2000 وس

 كئاينككناقزلطمتاقدلجد| | مواعم رجثوتاتاتسمدا
 قالطلإرشكا ىلا هتثالاة رهو هراياذ نوكيا
 ميثتّقذ امى اكاعطتفذامموب كا بمومملاو عوج سابل هنثااهفاذاف

 لشوه هلل نوعغوهورككاو باذعلا تاذ فذلاو عوجللار ةكبرم تنخل ءوسباهبالّتنا
 ١ ازيزعلاجنا كلنا قد ليزنتلا ف ةهدنع نماوجرحلا ذاوناكشمي دعا فا

 فادامل نايفسابا ناصح ثيدح ىف | |قاوللابرض او ةرعإل نوفرتفتي

0 

 موقيرن ولعن بداوه رعالن وغني ا وانل كتفلاخيئمطقدىوفع

 ماعطلا ماقم مرحاو راو موسفن



 ناسللامقف ظ م8  ىقافادلجلا ظ

 ضيا نئاطلاذع نبض قزارلا

 مجال ماوجؤزارلا نجلا يزول )دوط
 لكساوملوقك ؟وهوايزتلاءّوسياَي /

 نعل ر وكبن ا نك ميه | ؤعيتيرقلا
 سانلإرثيعيا كب نككى ع نوشيعت

 ةيناربعلا فقزر تدجوأم

 ءلاع تاق

 يؤذ اقازتسرا اوفزترام دنجريمالاق
 فقضاوجرمدوخام لصار دصم | |ريغالةدحاو :قزر تملا قزٌكلاّقل

 و نلا دنع ثداح

 هنوني ىثلاَّقارردصمَن وَلا
 قالا ةتاو للذات نمو ماكو َقْوَد
 امكارعط نانوكيو نيررصم نانوكي
 بيطرقانمورئاودلوقت

 لوكلاوهذاءنلاو يشلامعطقانملا | ع
 - بورخلاو
 لاعفاقاوذم ني نبيل ثيدحلا ف
 ملسع مقبو نوال مع]وعف محم

 يصزازلاواقزرمةزرتجفرئاطلاق ند

 لكل قضيب نانكب ايشاقانرلاو

 ظ مسالقرودصلا كف
 َتْفكلوقنو كيش ىاتاوخىفذام ١ ضي ناتكبايث

 كنذكو هترغما«لنعام قو انالف ُينإح نمدعيعضا قذارلا
 هدادلقف هوركمنمداش اليلزنام ةقالعلا ىردلال
 3 مصل حمس يس مع يا

, 



 خاف وهحملا هل اكوعفم توكي نازوتيو
 -قزرلا ءايشالا هذه

 ًاهذاه دوج دعاورلاة دو

 -قازرالوجلاومد مفئنيامؤرِلا| ا

 قكلوث ىرصموهو ءاطعلا قزّرلا

 هّسادقز

 ملاعل ءلوت ىلإ ذواقز مط ملام نق
 هالوقي ما مج يلع تلمس ةشاررم لكما

 مماةشدلعو لاو هقرزر بتكأ

 -كا ددع هل مد

 لش اقزر أه لدنع لح و ىلاعت ملوق

 - ءثدجر يك اف بنع وه
 اميركاق زراهلنلتعاد ىلأعت هلوق

 - ةنجياق زمتاىود جاجزلالاق

 مل تاقسايلخغلاو لات هلق

 اةدثرعوت امومرككزر ءاجسلا ذو

 ةغللاؤعاستا|نهو رطملاوهر هاجت

 هبىعي بيل قلارعق ةتلا لأقبإ

5 

 مجد ةرحاولا ةرهارقنل(ب يقر ٌدلاو
 قذر كيشالانهرت اينانالأاثزد قا ةذخادسجلا عاطا هقساقزرلا



 قري هنالللأعت هللادفص ف ُفِذاَيلا| | نم ديرب قرطلا مضل قاقؤلا اقاقُذ
 قارياك قاض ئزلاوغدنيعماىنخلا ليقف زعل لأشلاٌّل د
 أ ءاهلصو و اههق ازرق الذملا طغاو رمقلتزب تشل

 - هصورعم ق نصرِلا ,

 تقالاكرايإلا ةرهاظ ناعوذ قارا | | نكت عاهل لريط نهيغصرث طفلا
 نرأ_علاسوغنلا ثيولقلل :نطأي و

 هو ىلاعقو كرات هللا لاقمولعلاو
 اقنءمادعاتك قزكا _ةّتادنم|أ | -ئاطلاتوصةباكحتُ قَرَقّرلا

 رش ةدرقمتب ةكممداونب قانداو -ئيصارصيقرت قازقزلاو دفوف
 كمت ال5 ملا ةزصاو تلذأ | ىصع- طبر لش :ةندلبحلا ف ققذ

 نمييرأاموقزرن ممم هيراام | :ابتضانرسلا ش.ققز تدجوام - قلع

 متفخ اممقزاران لب لوقي كول فزر
 وهثلا ا لله لاق د نود_ىبلالك| |لئاطلا ق ]نمذوحام يرهدرصم
 -نيتتملا ةوفلاو ذقازرلا | اءارلاب نيمازللىدحا تل نبإ هخرف
 قدرا قرر داقزءىخلقزدلاقيإ | ىلا ضرفمكيلل ق ننىضغب ثيحو
 قروش ارد صملاوهءارلا شغب | قززرلا كل لقت .تيننتو خزعلاقذد |

 -نردلا مضوم مضوي ناز 9م : تاومجلاو نأسنالا يلا جاتحمرف ذلا





 الكم ارم وماّقب لكوم كلم لاقرزولا

 ماغأهسذر ا ذا عرضا يف هلجد مضو

 -سهتلا مل وعاذوهئمقن وداعا

 اييماقنب غلب الة لاقاضيإ ثيردحملا
 و هطسو لق نصا لاكرعت ىاصلا

 للا سوم اّقلا دبع والا ديظعم

 سمن الص او لاق لاف اروغ عضوه

 -صوتعأ |

 تهم
 ماقد يعاب نول وهو

 | مه! ثيئاتل ءاهل اولغداةيسصاّقو

 ظ مساق فلم قو مضو عرسوفو

 ىف مصق نم بيرق سوينسغ لدغ

 ادد :يربرعلا ةرحسق و ::يئاي سلا

 هنعرست ل صاو دموعز ىلزع

 دنتو :عكتق )ومال( طارد ني صاغ
 -:شأبرسلا ةسق تدجوام

 ققز
 مداقينحولا لاق ريف يزلس لثرع ظ ادا ثيرمحات وص لي دصاءءصم

 ل م

 مق هرب محرعلارباطلا فز ىرصم ل

 هيقيروتطا مق ز و[ مخ ةقرْفَدَقُ

 000 وس قو 1

 فذ قري لاق رئاطلا ذك ذرثكاو

 رثاطلا كي قرا و قاروكي/تاوركلا
 -تبوصلا نماضيا انه مقرنب

 اقدم كلم ىو افلا
 ىزإ كلفن مث ءاقسلا ملص تيجو |

 -ءاقسل لك 2

 نكاد قاقزرتثافلا مو قتال

 -نابؤذدو ف ذلثم تافزو ٌفاَقز

 لإ نزقا ءاعو الك بفالنم ٌقّزلا

 0 ةحات ية ذزمداكؤبت ددوغو

 5 تدوم |

 00 تايفشم انجيل ناكل ذب حس

 امسمسسلل



 قالا دلجا اة تاشللا قف
 -همسسييسادسعسعلسعل

 ١ !عنالوه لوقي برن امعجتاوأ !ئشلكو ىدعتلابكى دعي سلات

 ةريعل عاعنالا مك :داوىفاعتملوقبا وحس دياب

 ضن وق اهي لعورز وطب قاهتركمشسلا للرطفا اذا اك تانغ

 نعجي ل ء_فانهدوهداسمةامتعا ١ نسوي انوع

 ْ يقم 3 الأبو ؟ءاهاؤمتسمقاقرخا تغليف

 ايم قناعتي ناك اداة مق سصماقي نلف ظ ها تعفترااذإ اول ل ماى يع تسمق 1

 ظ ةررزهظم نطضااذادلوا اووفطتاهنا هت

 ا ماخ فزضا:اذالعرل لاقي سم تزاقو سمة هر لسوف
 | طفل و ىل اهل بشان املاقات وح لاططسيف باغلاق امانا ف لجيل

 و رسما نعجن ابتوح اميكرلا فن مهنا تاغ ذاعاملا

 | لعاوجرضطانادا ثنخل ااه اعل اايقوا يوي دووعسمسا

 متسمقفرتصاقورنم هيلع لص اجر مجرد! فيدخل ىف

 ا ا
 أ

 بزطضارما نمطنذ لولاس مق ا هندي نغير سفن نارك لاقد

 سامقلا تل نكو ص اوغلارصاقلا |ءللل ف سمق نه ةنجاراغا فىورو
 صوتلاس مقلاو | | دانعموهو داصايىورب وبسشاف

 - ع !ةلباطلا وربنا سيقتل | 6 داغم نو لمزقو تيدحق ظ

 (ةقنرقوقرلا نوداهقيسينانيغلاب اهبإس ىيفواصاقاهمالعومفت

 لايعتسالقافالتخا عرصالكف ادخل | ؛بيضل«نيعللالابحد 9 ليتاعااسماط

 ارسمقناو بيوك صقا | ١ ادرنما 'كانظفاحتالع,نملعزك او
 زج زعقسموقلاو سوماقلا وى تعتلي هيدا
 صوغللياؤكميت الص تعموأ االحاولل نوكمالعفإ!ن 5258

 كاما 1
 تي ع ل تع 0 ا ل سس



 ةناييفلا قف | موس ىااثلا دلجنا

 .تكرحيرصاف هاو ذدو ناشحيكد ثيدحلا ف لاقى
 قرحالب ماطا نمط نيشلاليرشنو ءاحلا
 تاع يوب ظ ءال شوق قرط لعتيدملا
 0 ديم ل ازوسرافعزخ دا نيو سيثلعملا دصراشدفل ل

 تك انيار رماد عيطف اسيلعو | ىوردقو نهج عَ ءاسشلا نايا
 دل منشق مكس لاف يا نه شوفجف ةياور فو ,ىفونيشلاب
 2 َيْثَحا تعمسو ضوهتلل 2 هدو سرب ثيدوف و نهرايدا
 كما نك ذعر هز يكل لق م ؤكيلع ءاسنلا

 واج |هعتسويغ ةرناربعلا ف ششح 0 | | شوشحلاب نكيامكضاغابداب
 لا ١ طئاغلا عضاومنع

 . مانعمابرئاقرتمشم نمو شيش نم ةقياون اوه اكيزحلا ٌشسحلاو لسا
 سشوضميملاو نيطاسبلا ماو
 نزح عش شح >1 دينايعس !ىشح لاتمدنا هنرببع نو نيدحو
 كا هر عفلا رفان عجل جوت صلات وعضو ويرتو حلا فواخدا

 ايرخا ةروصةداروسلا ف رقجر عع هركماناو تعداف مقلع
 سس اةرضتحش وشع از هدا ثيدعلا ف
 سمف ظ جادا ءاضق مضاومو تدك عب
 . لالريإ سمج رم دوخام يقرر صمأ شرشجن |, كارنر ىمم تلاوجلا !شاشيجلا
 - سم رست ى ناعم نيليجالاو فاقلاب ظ لخييو عاتما
 هرمنا اسومقر مقل املفسمق | | موقلا ضجداوخدود مارب شا
 قاسى سسقناؤوه تو عفترا ضعب ف



 ىناّثلادلجما | مالم تاسسللا قف
 تكا نم: نوي شاحن م ٌْ - ضراانيلاا ور ووو و كحل ير رو

 اكووسارول نادرز شح ىعج نيصلا ناكذاربهظع نيب س رفلا شح 2 هي م 5" 9 . 58 ١:

 راوحل | معلل دعم ندعباتسلو تسللا| ناكذاسزغلا ريعبلا ىرهزاياز هج
 اقر يكيناج مربط متوانعم نيبنك رمل ش مدا في نين ل غجج
 اختو نيعساو نيبنجير يعبلا جا ظ شوشحتوم نيعساو

 شوحلا ليصناش نمو بديع ريس اهلا شحاهشجي ةبارللا -

 هلثمو عرساادااد جرح فلل شح | واهمضر3 ىاا بحرق يرهزالل اف
 شا ذل هو رع لقوتبرناكيشا اذار انل ارضكيو بطع ا لجرلا شح

 عمتج ا ذغلا[مريبردنبالاة هلل ادع .: | ىوقاملكواهدقواواه.دعبطخا :
 عاج مول! ة يت ناتسبلااضيا شحملاو ىراحل ىمبرتحر قف مب نيعاوا شب
 وهف وش حذ نفدرنا ا ؤع ثيدحفل الل طحلاو بون مااسلاو لبالل

 قبلا جماخ ليدل هاظب ناسا | نموص اذا شحا انالذ تشن
 قبهزياوناومكاكمب ما ضوتلاش حا ( 0 رمتايانلارتجصوهلاحنم

 ىلا] يق و نسناسملا ىلا جا كل ءاضقرن جدتك نالف لامب لام تشفح . 7 ٍِش 8
 متيم عاب نوطوغنب عماج لذ هسعؤجس , سجل اقحملا لاقي 9--290- آم 25200000 529 هاا سال كلا ق حلا لاق
 ناشح ىلإ خاكنم عمجاو كر نعانهل لاق شلي وحنا لسا بضع

 نيشاشحمو ناشميو أك ءاجاذا لاب ئشلا قدح لوقيمن
 شعم لص هد )وسر نا ثيدحلا ف | بارتوبابءاعبسيعفاذ ةيحان نائعش
 اًءرجتتمل ءّيطاو ناشف لفتسا | ثيللاممقاعتو نيسلاو نيشلاب
 تورث ب وككوربرد قلب ثلا تينت ابدرصل نعم برعلا 2727 : ىدد 11 9 و ةرزحلا عمتججن كشحلا مالك هزالار قرضا عر لاي



 تاسللا قف : يفاّسلا دنجملا
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 سلا ٌء اج ق كوب !ةراحكر ةش 0 أ

 اهشاشملاع 0 او 2

 قد قي دح دعو ضيرط | جورلا يغب
 تشان هر اج نم قبلا -نلهداكأ
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 ظ مهتلا بدهم )قبو نيعلا مى اق
 معمرخصىاشفيساف نال ةزلاتنالا

 قفتاءابي عجبا شحا رانا شح
 8 درهزالال اق واهرقو لفة طعلزم

 ماجطحل اي دازف بطحل|يرانا -شّش
٠ 
 ظ

 اهداقيايضلاب 7 ١

 ل ا حسم ا سس صج سمسا 1 سس سس سس ص

 غلا زعدلل كاشحا وشي برجل نحل
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 مكبس | يد آما عرشمحلا ظ
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 يملا حت |
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 نفحعالا دع اكتاعجس يضقى ا 1
| 
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 اًقرؤمواهران دووم ب دجدججتهف ْ
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 اهشحير راما عاذاوابؤرا ةيعقا
 | ليوريصيو ا ثيدح د مواهرقوي فا

 امن منمة اجيد روم ناكول ببرج بلم ١

 اني هناوجاهابا نصت نتاع ثيدحا

 ظ ترئنقوقاامى ادونيث ةحاماَقطاو

 ٠ْ ا رتلتفنا ناوين نما

 مكولاذ 2 ادعشا ضل كنسحف ْ ١

 ظ ىقرلابايو) :زراعسإأ اىالاصتااباغح

 اقاكشاراذاا نحب ب مابا شح
 | مضماكميلعا اهياوليح ادا نمذنقلامب

 أ
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 ظ شيشعا يف عضو
 اشيش تيقلاى ىسو 0
 ') شيش ب ملع احا شع ربا دلا شح

2 
 و

 سوو عي وُ 016 هس
 تور هرعم رز عنطصا نجلا ؛اةمررضب

 لاق :وىفنالو ءركشيولو ل ضي دافاكف

 ليلا يل نملالشم برضيبى رنا

 لق واو ىرهوجل)اقييلا مخ تناو
 نكت نام لعمودعسمل نيشلاب

 ظ يسوع ١ ن وكبو كل

 0 يو مح
 تيفو كش ولي َ
 | تشجرضون وعق نش غلاف كالورثكاو

 هللااهفحاورلع دعا الطلاب مدي بط

 ْ | تقدادا شكلي نّشح ىرهذال

 دف شل تش و ديلصو
 إ

 ظ ويقل د تا «تتقفرزووج
 ك0 ا كا

 كربرعيرش سن لهاا ءاسنا ظ

 2 سا ه4 ١ ةةفسعمملا شيشخلاوهفاسإب

 ىلا زم

 6 الام يلوقي مس مضيف ظ
 حرش هود انلاو أ ألا تّشحلا
 اقحسشقلا ثدى 2 ىاهدلو

 داناكابىا ااشوشحخلاو اواشوشحمو ظ

 اهنطي ضيا ذااشيفحو ىرهزال

 كاوا مسو لا دارا الجر نإ ثددحنا ىف ظ
 سيكل اوهماهلتلاقفا |

 ةءامامق ىدولل ىئاوزغلا لاقفا | ف

 تمس فى !تشدالوة دوا |

 تام اوعي ثاوضررقشيدحذ
 دادعوريشاتيراتّلتعاناهجو) وا

 ذيب نع تفكمفالجر تجوزتا

 0 اقضي +

 00 رسم 1 ادع

 سايئااهنطؤاهدل شح تاماملخ

 ةماعلا نلبي كاهل دلو شا
 كلاما | امداد ايف تاو

 (ميلعووطيةيلعامد قات دلع ىوطنتا ٠
 اهرلو تقلااذاو رزه ملف قببعا



 تاسللا قف سو 2

 0 نعاإلجر نا ثيدحلا 3 يصاب اوقلطا هني ىرهزالا

 اناولاقءاهلعشحيمامتحأ | لع دوجاوهو تظا خل كلا باولع

 قحريشلا اغا برضيىارامنب/ فاصبح نمو ريال يا وايصي

 شهاوللاعتلوق نماهقرورتندي | ةدهعو بدجلا ف ةلعوهومعنلا|

 ميري عرغكب نا ليقو ىف لعام . تامزاكف

 حرفا نمره امو عرومج وهو ابابوابطر عجارقبلا ل يمتنب !لاق

 ىلعرتح د حاو رشح لاقي يضل ٌقخوتلعو شينح

 سشيشحلاهلعطقاذارتباد | | تنكلء!تشحا لقرتعل لاه لاقي

 الج عىادرنارنعمساى ضرر ت ثيدحىا | ةعبللاو تسجل اذا كلدو شن ن

ق هربرق ههرتتأ ميفرثكي ي ىذا عضوماوهو ىلذ انما
 ىار الانبا لا

 الكلا نمر ايناوه عرشيش ا ذحاي ظ 7-5-5 فصل: علما لافيإلو ىلذغلا

 و دايما جابر عزكم الك لهو قطزالإل اق

 جدامرجمرشهلاو شما ا شيش ينك ضرالهّشلا

 امو انوشا تباع رجول و ميفرثكو نلا دبلن ق دضٌّشق له

 2 امرت ايبعوب !زاقو شيشغلو عضوي ىاق دصخت ن الهو شيلا

 دقو شيش فر بين فاو باصان كاد لاقل قو شيشعلا يث

 |0000 اضامهممك | | قدم كد لاقي باقم تكفا

 سيقع عضوا متماخشاشملا ريكا دك عضو ىامحربتالذ

 يشحل صم هالك شحاواضي مة يرتاح

 "قادتنا تءاجل ماش! !فيدحف ظ هتعط#_شينحلا تش دحو عجب

 يي فقجرشتلاسكفا "فمما ل
 كل



 ىفانلا لهما
 رم تاسللامّفف

 -لان-ىف دابا |بجلاط يذلا فش لبق نجلا عملا
 .رح شرج رنإررسلاؤ: صرج طسولا زهتن ماوه للا لاقو ىفاجلا

 بذج- ج حت ريتوداو لج بنجاظرلغلا الص نضايههاط نم

 ليج يي فحم - ىرغل - دم 2 سف تيكا يف علا مم

 -لهحا ربص- ىذا بوو نييدج اثير نينجا

 رشح النينجا نازل كل دلك

 "بشع اعاد توم[ لصر رصم خافت: المش

 04 الز قزف ضع ضعب سابا هيمسج ب اتاذ شرج ليزعلاوبا

 ةدودل ايبس نويىنلاس ايلا | ةلزه ىزلاوهرشيق هرغيقّرل اون لاقو لزه

 توصلا كلل د رب لااحد و
 اقيالكيرهذا/مازوك/ ارسا, ضيفا 5
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 فراصواا همة جرت :حرتآ ضرالا ع شح

 ارب ذل نجح شَعلاو شينح

 هبال بار بذح يطل ا

 ةئضعب لاةوءخسس ل ماروب#لوق ١نه

 دلازهلاةمسبادو زنا مضخارتيشحا
 ةغللإ و عركلاو له عوضوم نايت

 ضّيقملاو سييلا



 اطبخ جاف دمطقسا س١ ءارلارتش يار

 ظ لوغولا تيابو قزبرهولا تيد

 ظ عياد هيياكويم شق
 ظ لكن مزصحي ت وصبي نيدم
 اتضررعلا موتر اهتيأدولداا نشخكإ ثلا

 اقيصوعبس نلا نالهين
 ظ 5 انعم مهلا نيتنايوهإيثو |

 | كة ايسيو يجر يشلاورب جلل خلاب

 0 ادد عك نال لاو عوج ريل
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 سقبلارمر اكٌلعِف لانم لعشر
 . ةقالعلاى ردا

 باعت نعلك إلا نم توج وضم

 ملوا نيبايوهو سوشؤحو شوجو

 فرجا ع هج ا ثدمرتعاس وعل قورشلتى لا ظ
 غل شرج ةربامملا نيشلاو شورجو |

 بل

 نعرجوضمو ءزمرخاب ىلإ بلل نم
 ||. دع او. نقتنم. ل 5 1:

 دسم د تنص

 رس

 ا _ بعي 9 0 :

 كاسللاقذ
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 سرج هجرت ءتركذو ليدلا نبوج ظ

 ايش هنم شرحامو ةرارصإل( شيلا

 ةقالعلاىردااطأص امىارشرتخلا امو

 ىتنرجم يدا نمو نملاب عضوم سرج ظ

 رتاج وهف قدم شنوا ذا ئيشلا 3 تشوجا

 بسرقوه اذه بثطتيمن شيرجولمو

 لصايان م

 دانا نوكأ تو نار ج يشرق ان ظ

 1 ىشرجا
 اضخلا) اخس يمل !نعييضىت ظ

 | بنعلا عساوهو رة يحاربغص قت 1
 اطةايقاذع نا دتفينجمبا معو كارد

 دوقنعلانااوعتو لاق قرفتمرثحو

 ِش مقوعلافو دعوا

 ديييزي#+

 بشر

 موجملا بسند 0

2 
 داالمناوإ هاريعشلا نمير رهطد

 قالعلا ظ
 وهي



 شرج
 لدب شجن مدوخ امىجفاماددصم

 انوع ككيوصاو لاب نينيلادحا

 اهناكتعطقو ]يللا نرش جا عبءاج
 تمتعطقزر فن اكلك للا نمتين ف١

 شمل ريطنح
 هناك عافنزاوظاغيف غلا لثجملا

 دحاهاهراخا شع اميشب اروصن لي

ري صة سنو صحا ذر ع مر ضرا ءاشلا
 

 اهيلعوشلا نع ثداح

 ةراججملا نشفملاعضول ا ٌشجلا

 ةقالعا وردا بقءاغلا

 طقف لس ؤ لعتساةيناربعلاف شج
 لنع بيرق وهو سحب سحا ناذعمو

 ةمرحل اف زف اب حر عسوينسغ

 ترنإ- عبنا-قفد-نذزق ايقن-عوهت

 - جرح - تيا -عبن-قوف لذ -”جرخحا

 -لبزا-سم راز-ىدد ذه

 اهواوطا تتح اداامباينا حف الا شر
 وهليتو اشرح واتوصخلا نزعمست

 شرجو شوري

 2 ”نرجوتلا نيطقسام 2 1 29

 لخااذااًرحنصطقسا. ىلا: شارج

 اهكحامارن جت عخ الوسم قدام

 اهداجن عجزت توص ونال يرَج
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 مسا رجا

 ءقلق باصنل َيِرَجنذَس
 هجر اذى نماذالجرلا جيج
 قبرطلا ةذاجو

 ”قااعلاوررااليطعمؤطسو قيرطلا سرج

 جاو ةراخلا تا + ضرانكج رجا

 مقالعلا ىرداالةظيلغلا

 ةحل او ةجرجلاو ةثاجلا ناله
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 قاشلا سجلا

 نمترملا _ةقسا ٌقِاَعومضاَقوُلَعَو
 ا ع سم

 نعِرهزي نهرا ناكيهذىاَّعَلَع
 طوقشلا 2

 نهرلا قولغنمزقنانهكلمي
 كالا ىلا
 اكتدلص |وضقاغلا درعا لاق
 هشملا ذاهاايلعق اغا

 دغزدل قياعوصنىاجلاو وريسال(َقلَع
 قاع همن

 قر وزلذ نستنى زك لاقي

 قلع| نم وز خيريس ع, جورخن

 باياايلع

 يمول و عيبلا و قاغوزط ابا قلع

 0 0 | دالات كك ردو

 مزار للا ن

 لوصات ودواتلع اكلات قلغ

 اصف نيعجلاب نيذاقلااول لبا قاق
 باطضألاو قاقلاو انعمو ميج

 باطضإلاو قلقا ميجا

 رومان نكح اشرجلو سانلا سور حلا

 اهمال لب تيمعرمارلاو ةجمجا هو

 ليشن اني لحلا ىف - بناجملابناجنم

 انيبم اه كلانتف ان !تازنا امل كينلل

 >انامهءاب خرم مرتيتامهثلا كر غخمل
 لنالبجؤو نخانيقبو ممر | وس انه
 ١



 قاثلادلجا ا 1 تناسلامقف

 ةقالعلا نمدقن| ضل ُقَوُغِلُيََدلاوباَملا قالا

 معضم عباتلا مثلا قلخلل يللا فالغا عمملا رمق ثايلامب قلفياموهو

 قام قاغتس,.نالٌق لغم ىدؤسيملا قماغا اهدحا و بجاغللا قيلاغالا

 سسيطللخت نمأ | قلغلاكَتوُلْعْماَوقالغلاو قالكاا 1

 نوكي كيلا ادق تنوعت نم قلاخلا مناكاع هه جما ىاعل 9 دارلعب قاغتس 3

 امكامسانمقل اعلا تسيلوزوفلا اهل مرنم كال ذ وج 3لسأ

 : اغلل بجوتقطخلا قلت لاهو دسم وبهم نإكإكشعوا ٌقعمالك

 مقجفسأرهرلا قلغي امكوتافلا يه للوصل

 مدرك مقدخ ناكقاذح ا عبس 2 دا |قالغاةقاتعاكت الطائر

 غ اا دوت نمي اكاؤىا

 بشاىامتدجف قلغذ نالذلتحا ةييضمو ةدلؤريلعهركم قلخللا

 ٍبشنلاىلا لسلا نمل قنا نه سيعشلبلا لقلب ناكف دراصت ل ظ

 بولاذاَهعَقََِف الذ ٌقلغأ قاطن ق جاع قيضي و9

 اواغلاركوز لاق لتحإو بضغف لوقلا دو ىلاماسأا لا ةلاقالعإا

 مضقلا)اقاخعا ءوس نمرقل بضغلا نالخقاغلاميءاش ةامصد فمك

 كفاداف كفلارض نهرلا ىف قكعلا | | قلق .رمواما هاربا نماملو وه تريب ظ

 هقاثو نةقلطا لّقف نهرلا نهارلا هلعفيئ لعين قلغآ نهيلا

 نكرم ل نع يلع هركأذا ا

 هتبجوا ىإقلغف نهرا ٌتَقَلْعأ 100 م ظ

 العقاب نمترلا ريف نهرا ّقِلَغ اغا قاوم ميلك



 حت م قاشلادلجنا
 0 ظ ْ ا
 قف تواحروتب وثب - ققشتم سداي نيط توكي نا نكيوزوج داوقلاو ششابنلا
 ناسللاومقلا| اهعلخو نغكلا علقت الة شالا

 قلغ هنالاعال قداوقلاو قوملا نموايا
 قرع نمذوخام ىرتررصم نكزايوا ,عضاومنعءاذلا دقي
 ْ ءاانكوكا 25 ليوم جرخئش قرغا اذا رولا اجرلا ىلا

 تمم تام اهسلاةخمصبلا لس تسبب نشرلا يارب نم جر خ قلك ذا نهرلا | [كنلصاساواتغمدا عكف تقي
 ا كلاما كلم نعئشلا باهذف
 0 رك هرعف فينك

 بيش شر ناكنيطيلاحارئاط علوقلا : 0
 ةقالعلا ىرداال عوبعم

 ل شلاوهامقو سلا صاصرلا علا 1
 بسال[ تراحم مسا عافلاو ضايبلا

 لا صاصيلام يلا

 1 تييورنيبلاكو

 :نيب لوي نالب ابلا لس ىلا
 قادر ديشفاالل

 اقل ةموهن قلع رقلكآو بابلاٌَقاَع
 اىذلا تيا قايم سد

 | تيبلا سا ناكنمرينوابق
 6 و 1 ب د رك: 1

 عالشلاف اف ميقي داش اعل
 عالقلابة اجار نال علق
 اذاقلغتساوىكفناوبابلاَنلَع | !فيفك وش عالقملاو قنجلابىر وعش يود خزعف وه م .قج.لصاتسا .علقرتينابرسلاؤ علق
 قش دعي دور سم ناوقلع - كارم ل د - ع شد انعماب تاق 1



 قاثنادلجا لوفر نأسلاا قف

 علق ا اقيدع كلا مال ع عالق الا | لصالا ف للمخ قانا عولغنا

 منع تعكىاميلع ناكايخن الد ظ ىنعملاو هدايرديم الاورتو ل

 كلنكب اعسلا عاقا عت كلا علقا ىرهزاعما وسم دل

 مج ف الحال اصاياوبعرا عييلا عالشا ةباصلا غو نلقاك ذه

 ىسماواىعلقااعسابو ليزاتلا ف | | ةداجملاءزبجل نادت كال نكد يظل

 للا نعأ | نوح امص با وس عع منقل ,

 نيع عقلا تلانىاوكادع تعلت| | ىفالسيلو وفعلا وص عع عع ةعلشلا

 3 اهيعالقا ةيع ظ

 ىف لَم ىنلا تقول عنّشلا

 ةةالعلاى ردات يطل ااهضا ٌْ
 ٍإ

 . يوسفي |
 امم ماشّيبرَب لا يشم ةرتا د علاشلا

 ةقانصلا ةداال

 "يس
 لطابلاب ناطلسلل فا ىعاشلا عالقلا | عن

 خالقلاوداوقلا عالقلاو سانلاق حف هي ا /يلادأ
 اه ءالاكا با نكلا عالشلاو شابنلا 0 دع كلى يشلا نعش
 | يسن عقب ئنلاعزلقلا | ئثلاكادنايو نبق 6

 اذجرلا قايرنال عالق قم | ظ بلقنتف عزنل ل تلفنتع واق سوق
 ” ودعا أازيالفريمإلا ةقالعلا ىدداال
 ضر نمت اينلا عاقبا مك تبترع نع / عناخلقاروتلا قا ب نملك 7

 ظ
 ا مرن س ندم

 م مسمع اوم وس دع ع دا اسس ب وس يع



 نشف |اءا ىفاشلا دلل

 القنا ىاعلقرادايبدلا|

 كلش العا مضلاب علق لزنمانيزننم

 ا
 إ
ِْ 

 مدقلا عم كاوق ف ردصم علما 'ء

 أ لنمع تبر المص لق تناك ذارعسكلاب مبكماسد ف ةلوحلا د
 2 عقومف عاملا ظ ملعب د موقيينلا
 ص كلا اديلبال لجأ تميقمنفلا نطوتسم: يبل وا 0000

 علقت وم لعق تسأل ٍةلحر لعواوعملعمه
 ماقاخا | اهتانايند لاهو لحا ءاعةيدح يف

 خدك غي دكونعتيشمف كت ١ 2 لاغاو لوح ىادعاقكزنمأ 0
 نيل عطوقش وةشن اة رت تتةعوطقم |ةعلغلاو مول بالام لاما نمتعللا

 ماكاذا ذاعلفم عاق دمو

 نزوكي,ناوهو لحاو عارجلاو عالشلا

 دمت لتي اكوا

 ع كاد علشنا را جزم دف عما
 هيف نوكيشكلو فاول ع

 ةقالعلا ىرداعتا هد

 تلالنم ضي ىلقو ىمتلشلا ف 6 ١
 ليرياعاضحا 3 تي

 قليلا فكس ! ىلا لقنو رقم ىف تباذريغ عولقملا
 0 تاني سيال

 ممل ار [ىيسل ارد لقو ءاممسلا باح ىلا مد شطبلاؤ تيتيب ل يشل دع

 هع اتعالقلاب يبغتلا فزسالا شطب| او تولا تلعن ال تعيعضلا
 دلل. تيس سسللبا

 ا 00 ا ل حس ل سبح مدع يس ب بص حسم 0003 0



 ىللاثلا دلل 04 ناسللامّقف

 ىكيلاإ / قل حضوم نمد حئنلا تعلق
 كالذكم مضيامرر عواقلا نالعضولا نم
 منه عزت كاناكتيلتسا تعلتقا

 ليلغتلاب رتعالّقلاو تعياقلاو عِااّقلا

 نع عفتربىنا اضراب شق يضنقلاو
 ةَعملِقلا مو اهيلعل ديف ةأمكل
 قشني ىزلا نيطلااضياعالّقلاو
 ةأ |هدمّيطق ريقءاملا نع بضناذا

 ضان موشن فالكعالق
 ةدحإو سم ايلا نيطلااضيا عالّضلا

 القلا زعل عيسوت ان هئالق
 و وتعكس كرَنَلارتعالقلا
 ما قرنو ضال م

 ةنلي 1200

 علا ا -ىلتقملا

 ماظعروضح عاشو ةراجملا عالشلا
 اجل اورق ةاهقرحاوتعلتفم

 ةرضع عير غلاواضيا ملقا مَءصْصلا
7-4 

 | ةعّلقلاو لك ا ضف طسودوظع

 | هيلا قص
 ص لف ميفاوعسوت من ضرالا

 ىساعإاقا دال اوعلقا 3

 ماللا ن وكن ددتو ام وتعلق

| 
 موال ١ماللا توك عّلقلا

 وهعلقلا اعطقواحلقاهاصا نم

 عهسول ” مطقلارطع قالطا حرصا

 لزع علقنات تعلق داٌكلقىلاوا حب 4

 لوزعلاريمإلعولقملا

 ص



 ناسللامقف 8 . ىلاثلا هلجملا

 امتوتللاو قوكلل الظن مكوحل بوقرعلا خس ناك

 ةةالحل اورد الكوم يطيأ | وهو علا خل باص اذا رجلا َمِلَخ
 :لمجيم وغلا لقيرمللا عال 03
 ةقالعلا ىدداالرافسالا| | فسم |! ذا عال خ_ماخي عرزلا عَلَخ
 رمقالعلا ىرداالكعب بكذلاعلولا| ب ل فد امص علم او علاخو هل بشسلا

 اوين هاك وبه ذواوللست دوقل لَ ةقالعلا ىرداف
 مهماقمنعا | ملال يقو مشن تلاخو علا
 جقالعلاىردااى رجلا علال | اهيكت جن اذا بلا ءاملاويخ
 لعيب غل باثذلاو بايثال نم عليبلا تبسنملا بطرلا نم لاخلا
 ةقالعلاىدداال | ءاضعلا كلذكو و قرول جيلا علخ
 ”قالعلا وردا عاضلاءامسا نم ْمَكَحََملا هاضملاز/ علا اا يقو .قردطقس علخو

 يلد لج نالكرابختعلخو لاملا سلخ ١لبامقرو طقسالىذلا
 ميلارظانلا ايرطاقرو تبنااذا سلا عّلَخ

 لزعتاللاولاٌمِلَخا مقال علاور دا ىوششملا ديىقلا نجلا
 ةقالعلاى ردا ىكاكصيمةرعيخملا| |ذهيوب ]ةه]باوتلاب غطي مل علما
 اعوام وكرو لاما غخاانالذاواعشناا | لج تر زبيو يطتو ماظحلان#

 وللجللا نمءاعووهو ىرقلا ف

 فتاقلابءاكلا تلربا عل فرحا روصأ | كلل ني ىعتسراغسالا ب دعني

 تشبكصخو عزن حلق فاعم نعل صال 51 ب نكي دمظعلا نم ملكي نإ
 قو الق لِيَ صالنم ىلايلا ءاعو نمل خكمف اك

 وبيسلاة ملقتو ملنقاوعلقناوىلتتا| ١ ةدلعلا و داالليسهلا علوا



 تامسللامقن

 لعفلا كلذاوهم رسال! كل ذارتمظا
 اكون ىااعيل خي نمرجتملا اة

 "جز هالفرت انهي نونخ هالف

 اهوسبلاوناكولانيهلا اوعلخرهاكت
 دراج اعيلخم ئلَح دوه سورعم

 لعل دا مالو مامهر/ى بو اًءاستا

 قرامالو الذل لرسبل لقنالأكيلخ

 ا
 |١ | هللا تال لاق قلاع ضشيدحينمو
 صالت تناوأ كيم كلصمقينس

 اتسع رخل ادت وفا دا ىلف
 عيل اوراعابت حيلخو مف لذبح
 رزموهوطاشلا
 منلا عيظلاو هد فذ اما ضلا عيلختا

 دل ا.ناككوعلا عيلخلادغنا ىذلا هك
 ءلعرم عاذي ثكرامغلل مذئاملا عيلخملا

 ناين
 نا وعلق هالك دئائلا حفلا عيلخلا
 >قالعلا ىرداالئأزوغي١»

 نوضملاو لبخكمِلولاو مليح

 قدقبي عزفو»إقو نادال بيصي

 ىفاثلادلجلا أو

 ية ساوسول]نميرتعي داكت داوغلا
 عرعلا 5 ئىعضلا

 ماش. ةنمزخيارل ناكق مكمل ولا

 ر اهنف تاكاذا داوغلا |عولنجل جم ظ

 0 -لاطعلا وذ نمت ف أ أو

 ملط اكيد دشى اعلان نيجو علاه

 ملوح ةنّس نماداوق

 ”قالعلا ىردااكأاصفلا ذخابعا د 1
 اشموا ةتبهس ناكىذلا

 يضاف داش ومش
 قتشماورسبلاننمرسداسلا

 وعز واوان تا
 9 فوك ملا
 اهكراشاوب ليبرد يشم

 لجنلاوا ديل رمز صفملالا اوز مَا

 نال سو صر نال نودي نم
 اهلاذ| هلاصوا ع

 عاخيامر قانا 1قاح عيح بوق هل / ف : :
 .ةفانلإ بوقرعف ذجايءادعلاخلا





 قاثاددجلا 0 ش تامسللا قف
 ملادااعلخ-و لاق ما ْ منيل نعش [قساع

 لثللا ىلع ظ 3 انطالكضقنقعنعتجراعلخا | ميزاب ةوبصم عربون
 مند يعلاكذاجلااوضقن عوقلا علام | |ةطساوب قرخ نمدوحامعرؤر رصم
 قل ءاط نم | لي عا نم ثيردحأ ف هش لصالو مالا 5 لبا عرخ
 :عاط نم جرخ موا هل جت المثلا ريخ فامكعرتلا
 ةذاائيالاةرشلا/يلعارعورناطلس | عزكىلتخاو َعلَح إي ىشلا عكَح

 :؟ترقلاذا بوتلا تعلخ نموه مهضعب ىٌّوسو رم مل ا نا>

 هناسال(اعاملاةشاو عاطلامبشس عزنلاو علذملا نيب

 امبةلكاعلاوةاهاعلا ناكذيلاصخو | اعلّدعل خيءادرلاو بوثلاهلعنلاعلخ
 اهقلطاٍتخِماعاحايعلخم تار مك وصب نفعززن دن اك دج
 هلق علخ كل نكواهليقنم طخ تعاخامم بايثلانمعلخلا
 لا لعف سفن نعهاقلاةرا نع علخ .ىلخت بون اكورجيطتملواخا لع

 تللزبد]ثملا ىلعوهو ةعياذ كنع
 -ماّظافاعااخمضلاب اعلخ كرما علخأ ايون بجرم عاج مالي امعنَخ
 اهقلطو فن نعاهي ازاهتعلاخد ءاقلاوامعم سم ضتلو كج )عئاقلامت

 علل مسالو ع اذ ىفل ا مخ ني لع لضالؤلع حلععتسا
 اعالتخا نم تعلتخاواعلاذت قو | | عفر اوةبوت نمدلا بعكت يدحف
 فلدؤ مف | | معيمجسم جرخإ واتفق دصإلام نم
 اهعلاخبورترما َمكَحِروصضوب لاق | | ىرْنامكهتمىّرعاومب ق لصتاو
 اهكاباد اهقلطن هلأ منمتلتفااذا بوث علخاذا ناضل



 ناسللا قف ظ ]عب فاثشلادلجملا

 اةعطقق شي نئاخلاناككالهنسالا. مينشتو تملا ةلاضمعرصخل زحل
 معرتنيوةتخ سغنا كلذ لامن ١ ميزحلا ل يق ورتعانل ءانلا نم عي حا

 لامنمة يهل اطعقفني ثيدحما ىف | | اهنامالبي تالق نإ كسلا تويز وأ
 00 عفملاماهجوز| |لفوعيرخراسككال ع يرممالو دعت
 اانههع تخف ليعسو»لاق ؛لخاتو ظ نمزجافل ليو روج عمريتلنلا يرحل

 | مهقلوععرم سراي سيلو نايل ءاسنلا
 ناله كد ريشا ماع نالد ل هزيل ةصخو نص ع ورح أرما

 ظ مت | نئقشوقرتخلا | رلوضناك# تا خيرملا ناكينذلا عيا
 ههدسإعرتخ) ل قو ل را يشللا عرتخا ةراعدلا د عالخ اف ةغلعازملا

 قزلالصالاعدتباووءاشنالاقدو | | عيلظرن اككطابلا هاذ ٌختَرخ لج

 ظ هدداقياعل ا )ةنمذ قمشلاو | لطم قرتخاادازطابلا نالذ عرتخا

 | ةوق دعب مير ىجرتسا/خ لجيل عرخ 0 ةلطابل قارتخا نا ىلع يلد
 ظ هبالص لعيرمسج نىصعضو لصالاف : لج عارتخلو

 اهدطقسيؤريعبلا بيصءاد عاملا ظ هنمذوخلمو قزخلاكوهقشلا عولا

 يعش لي حجب جل تالانبا صختسل وأ ١ عرخاذاعرخيكرخي بوثلاو نجما عررخ

 ابنمقفاكدعجروب نعال ناغاأ | لصين مبرق اهقتنان قش
 نمْخاوواهف عد قو نونج عازلاو نذاؤخقشنااذا ةانقلا تعز

 اان فانلانونج عذب ا)يقف ةقانلا ب اطسيؤارقوجايقو كانكاعحةاغلا

 طوقسك طوقشلا ل صاتعورز مت قان | وهومل نتخاورعطتقا ئشلا عرتخا
 | ١ ضرال م تعواقللةلغفلا ظ عمق قشلا نال شلل ن

 قت ل يفور فس يزاول عنخ: زاك ايلا ات
 كل امن عر املس 0 ل 2152

 غطا



 ىاثلادلجلا ذك ناسللا قف

 ماسقلا نم يلع تناكانباهاننباقاا هدو سا
 لشن | نه نمو عرذملا يق ةزوشنلاو اهي رج لاذا ضيم
 .  ءاخرتسألاو نيللا ىلا عرخملا الدمع تضف 5 4

 كاذلو عيرخ نسج اريل أمال لاقت | | متضفلا ناكّق تع رقو يباح تعاذا

 ةنيللازةعانلا مباشنا هر لاقي ءنيشغو هتقرغ
 نال تعضو ىجخرتسا عر او عرف 01و

 نيلتو عرتسل :ءوؤلا نذالانإ) هلا تل ديا قرخ نمدوخام ى شر دصم

 لصافللا نيل عر 2 3 ملقن وسلا وانعم و لصاباو نيبعلاب

 دنيا ميرح وس 2و يلا ةعاضلاو رشا عر

 | تداكنالعرح لدتا داري عبإإ غشا لاقي حيرخو عزخو مهن دنعا .ارخواعرح - عرج ئذللا

 ظ ىفدتتتعورعا تداعلةوخ لل ظ

 تعرخغاةتعلن اؤةغلفتكت هيفا | ريذاصعلا ضم رزاكاسب محن يت هو
 ويك ازحع خوربعيلاءاضعا عرتلا نمؤتشم ىدنهلا مسمسلوتسين

 نكتلاذاذااهاكتلدتو تنالملصا| | نايبر تيصقت ابك ع ورزخإ) يفد

 يل تم تن اكأهعضوم | | عخوخر نينو بن عوارعيننما

 نيللا نمل فنا نه يعض ل جرلا عرفا تارإؤ لاق تاقاكق شلل ءلصا بر خو

 َتْنِل ما تعرخحلا تععضلا ىلا | |معركي بوتلإو نلعب عرخو نشلا عيا
 دوكدحا حسو نيعسىلاشيدحيف | | ةانعلا تعلو قشلاة قش عز اذاعرخ
 عزجم وا عيختربقلا كاز ءحواشلان ذا عرخو تقشنااذا

 داو تعضكشم.ىاريشالنبالاكأ |اذل نذالكلوقا طسوا!ىفابقش واي قد

 ضهرلا عزلاو نيل تاصضرتساطسولاف تقشب



 رولوملا قفرعن م تناكماباغلا نالاقي

 الو ةيرتحسسبلو بدحتالور ءاظتالف ثن او ناكر كك طمقلاءاعرسلا ءامىف ظ
 هانيعتقرلغااهتلتقوا تككها لص
 ايات غافاكاضيفتملوانآلتما عومدلاب
 حيقلاردق بلان عليقلامضلا قرا

 قرع عمجملاو نيللا نمّورشا ضربقو

 0 اديقرص

 نبللا نم |باقل ا 1لقنمت
 حل اصلامل عا عاضاىا لاعب قرع
 ىلع يدح ىف ىصاعلا نب كتراامب
 لاو مالا غلاب ىا عزنلا ف قرغادقل
 . !هتاهنم عسوقلا عزئنيالصا

 نيكو غلاب نل
 هتقرغاو دوبلغفريلعاورثكس انلا قرا
 بملف اهف قغيزاكع ال نكعابسلا

 اهتثكرم | لنا
 مقالعلا ىرداالرثاط تايرغال | /ظنلا ناكابن سا ضغلا ظنلا نعاهلا

 ضيبلاضابب قزتلملاةرشقلا عقرغلا | | اهريغل دم ف ةالفاهتقريملك
 ظ قرخلا صيسحاالا رمتطي مضض و عابنجرغجا ةاريعبلا لاقي

 ف تق اولعو تجرختضيبلا تاقرغ قرتغا دق امنع امهونم ازكي عوتساذ

 قوتساىاسوقلا ف عاانلاقرغا
 باويتسالاق غتسالواهدم
 عنتر هلصاو ركل زواج غلاف فرغا
 اذا !اعيتسالانملفلا نه مرسلا
 لها زواهمو

 مما دعابي كلوضو رطلا قالغألا

 مث

 تا



 امي دز لع ضالاويوزا قفقلا لاايوسنم

 ١ | قلقعت وه تبذبالوكاسؤ برطضي

 اتت ضل لابو بيرعقلا كل نل

 ظ ىقُل قولو للاب ةموظنلا
 55 يالا طن مولفتلاو ْقْنِِفلا

 ظ قلق نمد وين االمزاعلا

 ش0 ةشاربعلا ف قاق تدجوؤام

 د قلقا -لقلق ةينايرشا ل3 قلق
 ة0 ا

 اءادإ ةلدرا قرخ نم وخلو تررصم
 ىلا نفسا قرجوغفل ثيحو نيغلاب

 ظ نكن مثءالاف بوسرلاب ص ْخاهْرغ

 3 :  امهموهسم يما
| 
 مسمي ل سل ل سمسا صصص د تسل بمس ضو

 ا لقى
 إ
 ا

 ىناتلاىلجما ||“ ناسللامقخ

 كوكل جمل ةيويزلاياب ادق بلا | دعو ناكمتؤرقتتس رج مقلقل

 .. فراغوهوأت اقعقرعرت علق قينرغعو انفاق ويا تاق ل حتيدحف

 اهب قايهانس ىأ م دعا ااوجاتحت لبق اهداغافاهوكحما| .
 قرغنانماعتسمنمانكو ا |. اهيلاةجاحل ددعز هسياميلسيلا
 ههقرحلا تارعطق نالقرملاف ةررعلا| | هادّيسنا ل لاةىئتخان نمير غْلَفلا

 اهيلهاق قرغم اهي قرخا نيزنتلا ف نولي دن دالك س سن لوم! !ىلا فردا
ْ 

 ةرغلجرو ا دفا

ٌْ 
 ” يفي 4 ظ

 نال براهوهو
 دعلاكتولا عوضين اللتقلا قئرخعنلا
 تانالقءاملا لود لصالى ف قرَغلا ا

 اق قرشلاو كايف «زفانهإتتىقح

 ءاملا ف قرغل اقيمت

 سطو هدو يش

 الا تقّرحلاعِب لهن مو توفي

 حلولا قدرتولاذا كلخوددلولا ظ

 يمل د يسيسسل هديشسسسسسلل



 ادوربلا نمبورضر ميلخلا 55

 | فرخ قوقشابطوطخ ناكتططخ#
 يع مدس

 ناورخا معزانتو موق بمن

 م لج ناك سلا ف عئوتاذا كح

 عزتتاومسهنم

 ا 6
 يخطموبقرخصوخلم عوررصم |

 0 تاقلابءاخلل كادبا ماخاب رعبا ةرزع جولختئان

 .لطضالاو :رضم ياعم 3 نضال | اذن نمزذنا رتل
 ةسيوةنينونجااةرهاشلا ١ , دانا طعترم عطقن ولالا ميت

٠ 
| 

1000 

 مجاعزن الى لقنممت تييتمىف ابيضترةعلا انو دراغص نعس دعا
 ايضا افلأم لاه رساعزلاو قام ظ جافعجلاب

 | 0 امض فصسنك | مدل قالقمو قيال شلاق اق / كرخب نايك سيالوزل قشعلا جلل
 اوسخ ماا قالقم:أما 2 ماضل محلل ايقلاووجولا نمت

 ْ مند نم ْ ا ممل جرحا 2



 قانا ل
100 3 

 كرسز هجخاوز هش هك هج 0

 يحطم اه اولا نجلا قر مه
 :اياتررابج ميلجت لبا

 لش طاش ىو قف
 هلصاو رده ذوفتشو هاوس ع مومهملا

 | ا
 مم ومها رغدان دال روصإ جولبحا

 اتغيفلورغتشمدا دييريداكرتعنالا
 ايوغشم نوكين دع مومضاةمقيو
 اف ف مهي ناكأذا م ومهلا هبا لقيام !

 رعي يلامردكب هناكدنيجانؤ هو تحلل

 00 ةو يتخيل 1

 ا دعا |

 0 مت ناداياح

 ظ
 : يلعب يطق نمرق زل هْيَسملا

 بيطضلى ا نيعلأ

 ءايوْحْخ ويخدم ضخ ظ

 تراطاخا تياتخا

 فيت ملا يصيد راو احا 0
 اهءايضعا | |
 ا

 ”0 تطهر رمب يح ظ ظ ايقأ اانا ودب ثا تن ظ لق

 عرقي تررصيت» ايربجتة|قلا وعلان

 ظ فاس نمعللذ

 لامتلاتانونملات ادع طا جولخللا| ٠ ظ

 رزعطاذ امهكخقوا ظ

 مقسوم بواذ روما 1 ءاكتحا هِللْحَتو ىنرجزؤ ئشلاويتخا
 طالتخأءاوهرما نيدو ذيزاوعتو | لطضالو لع ,جالتخاللوصاو كشمتم :

 قكيد سلو جواخخ ى ىارلالاثمالاف ١ 1 | نفسج ناكتا هديت زولك اداك

 هالاوس اد يرعفب اكحووإ نكس قو
 اهشدل وكم جالا نيب وو
 وى اشاشرصايس رد ىف جل اخجامأ
 ْ مش كلشلام

| [| 

 وصب قحا نكره و نكرم تونى ا 1

 تهقشلاكلسناو مياوصا ظ
 «اطظعثءجلا تشين كاب دابا لا

 ”نج] وقت بعتوا ىتمإوطوازمعب زعم
 ماسشسساي-بسبسلالسسلاب



 تاسالاقن © 1 ىفاا نلخملا
 0 سل تيس يب

 ظ هارعاصغل رج خت اجعل لاةاهدلو وس 5

 ياريس هكر شنان ظ
 ظ هما نيود نيب رق تيلي نموت لاقي

 اًثيِيبذ اة ينمو نون ييخم 0 خا ذاكمب بهز دم تار
 امناكلياةيىاويطخت نونجما المشد ٠ منيبنم
 1 وافل رسب لهو هني بذنكي لم اوقا ضو العتوم اعلاف

 ليام و كاقتتيشمىفا نيكشتر دج ءاقودَّن 3
 ديجيتال هيتس ج صيشسملا اهمانع : هيل تن ارو قانا هللا
 سي قمو نه قم ب زنجي ى !نونجملا| ميعش معسل ال قو هرياتحا 2

 ' تاوزنلاككدصم كيرخلاب ناجل 0
 امجذيحيى الخ ار كج نالتموللا 2 موق : رع رجل كاورخت نايم ىلا
 متي نتحب| ىاموقلا ةينملاتساو د ءاهينترمزلا احاندو
 انساك ايعاع طلة دعب باخ انلحج نا ماداطسا يدوس

 ا نالبقلوشا نزح خا ان
 هدف لوشلا نمو خلا ثيللا ١ تا لا ماع تل طش
 | حررخا تاو جررخاو عزنىاوجخرقف |  اهثالطاو بإطضالنماضيزومت البا

 |ذعم - اةلدعدّن رونق لعب ظ اهيدشامب نجا غاب ْ

 لاعتساه(له ف ىج 72 رتل ظ لة ارو هشام نبينا با ريزيفلا

 هعزتنا ضي ين موشلا ظ جلخ هدل مالا تجخشلل ذل نسرلا
 تيرخإراكوزتما قزرف عرلرم نويت ةصورسرا عتشاو 5 |يزولخو نطفرب :دخ جدع



 فاثاوللا | هر تان كف

 خر فل هك وق نم نجمطيو 5 بررعلا 0
 هداكاهرج نا وييتاذو لوشلا دع ]خا هش لاقي ارجو مشت بعل يمزح
 تاغ اناعب زعبلب ضح ضخ اهجيرتخا ] . لافي كاذب تيمسماطقز مرج اخ

 : متبذج  ةصائيشا | حج اخ ءلفلا لاق جات جاما
 : هندي لح بوعي دسم و هرعمصوطتبعل ممل

 ا

 جوعا ناكمعزتناو :نيجاذإ يسخاو ١ مه رطوناسل لوقيو عريسا شن جراح

 ظ ميف ناكامبذجلاب ظ ياش علا
 اةنجنا بار لعن وجت خي ثيدحلا ف امدالعل اقرداالمش نئممالماو برا

 ةملس ماوراع ثيدح ضو مبوب نسج ىلا ًضاادع ىلا ملال بورما
 ظ ايت نماههلتخاف جرخ وزر. دنالاكعورجومسو ةيفاقلا
 لعجمتا ناهايملا ركن د3 لعشيدحفا ىورلا نمر نخ

 8 دخب اع | افيد والعلا ىرداايكتمش بالا
 |0700 تان اخ لا كلدي نم جك اكرخ لاو الخرجزحلا

 يف 8-5 ريا ؤ دوجوم عطقلا ريشا ظل ام دو هجيج زجر

 ليف عي غاب ثيدحلا ف ارسال جا عرالذ لاقي ججولولاو رسولا
 مخاولامظعال(قنرط»» نعيتبعشتلاىأأ / لايتحالاو ترظلا دكار دنع كلذ لاقي
 ظ ملم تجرتحا اامناك دلي ياما رسال ذابل رس قو
 دوور وقل تبحف -كالذدارااذا نمجورختا

 | دنع سسفسدا بو :
 عيناه ادا هعبزج جولختقال مرغيطساوب قرن مذا عرتر دصم
 ةوكتهاهاد هيدا قدرا تدحن تومدا جوخاناعم ل صال ماللب والا تدبا

ِ 



 ناسللامّقف 0 فاثلاللجما

 تيزصاخلاو اءيتطكو نيلجرلاحا ظ نينولا خذ
 | دوسا|هرتاسو 0 كبش جيب مع
 ضيبااهفصنرخولا ءاضيبءاجرخ اش ١ كر دجرغصنو
 منو ناكامك ارءارضيالرخاو(, نعصنلاو ظ ناكمؤاجتن نيكد ضال جرت
 باغلادإ اوسلإةطاس ف د ومس انابيلا |قضرالاض اس ىرتف نويمنود

 | هفصن ىذلا املا تامنلا ةرضف
 ظ دوسا فرصنو ضيبا | هل تكد اجرك مالغلا جد :
 | بلغ هنولل نورعم بج محال بتكاذاياتكلو ابكي عضاوج يف

 ظ لوحاامسايلع كلذ ١ /ركوف بكون مضاوعدمشتذ

 نيينجلاو نطبلارضس ا جرخسا سر ١ |تلاخيابورض ل عجل ؟نالفجح
 ةهيغتي ا وبسيدنرا وظل زرعت نادال نينو نم اًهلاضعب هبات

 ظ ناكامةرئاس| | عشا
 ظ منولذ ءاكللا جيرتحالأ اع فبترمسكمقرطف برق ا

 ( ١ نافورعم دج نامرخالا | | قدا اضايبواًداوساهضاافت
 ظ

 ؤ
 ظ

  اه«رحالصإو تفتحارتم ةجرخا| كال ذايئول و ور عملجر مه ةجرخلالا

 بيزمقلا /تينولب واتةليدل ير موجب
 ا سرح ) الز صخكرفحار 7 أ اهضام هلمللا حاوست
 | لصاف تفتح رفتحل قرخار أبو مبا ظ منول رخو اهاشخ] يللا ذا

 ظ ةدوسااويووعضدوسؤؤ بح ظ نفت بي اصل للاةماكدوجم ٠
 ظ يور بحب | تادءاوررخ ةزاذو تززكجرخا م
 ا لك يوقلاو جيرخو جازخا و جارخ |ماضيبا ءاؤسلارعو ءاجرخ نعش و نينون



 1 8 8 20... و ل ل

 ىف مرح نم هرنماوزا تلو ممصناتما مها قة فناوجل رْفَسلا ججراخت
 جبر ثخيدم و منؤا نمتاتما من اكعلعلا | رض ئوشوهو دحاو جرا ميلا
 نملحإو ناكنينولوداكيش ل عجاخا ظ داعم قروطامنثنسلاى موقلا

 انهدعو خال صزاتمنينولانم| | جاك اوررصلا جرخلاجاجزلا لاق
 نينواتا خضرا هانعمّجرخضراذ جوخ لمس
 اك ةيكمء ادضسو تامنلا نما ضخم ١ جا او جرا تمالاو صنوف

 ءارنوضمإكات نا عترماريعارلا خت | ١ ساند لاومانمنخ و ةواث
 نينولا خريص ضعب | | متلغئاجاغدبعلاكيلاعدؤن ناجحا
 . |ودضعب تقبا عا لبالت جرح 5 لولا ىلا جزل ىدؤتديعرلاو
 نينولا خراصت ضحب تلكأ | اهلغتسا لاعتخلافا تاشالالا
 ”سوداوس نانول علد كلاررجتلا | | ناكرنالمل ةمبط لبعلا نم يرتبتسملا
 مبحل صو امنزحن و لكتاكأ ظ ملامنمعازه كلهواو نامضىف
 لة ميل ظوءاجرخيتماعن ظ رتيرجلاوةبيرضلا عجوا هم : : 000

 جرخاضشبكو ا لع رس حا ضاعالا قنا 4 1 ' أ رجب يك
 تجاخاواجاجرخا ماعللات جرحا | | نيضاللع

 ؛ 0
 وه رعد هرعميعوال( ص ربا
 عج ينولو ذ قلاوجوهوءاعولا! نه

 - ءاجرخ تراص ىااجلجيرخا
 :.ايفربيسرل خي جبوزت ادا لجرلاجرخا

8 

 رضحو ب نجر يث رخا ماعو

 نينويو داوعم | | اهف طا جوز غلا ذكى لجسم جحا
 ظ ماعنلاوهوربزغلا هوي توخلا حا ذااهجافتناو .٠ لو امص 10 ٠

 ذَجو تضخ يغض ماع | نودد اك فابهتبنىاتجّرحخضدا
 ١ ءناواؤصن ماجر جرخاذ للوثا تاك

/ 



 ناسالاضقن م اتالم

 بط ماشنيام لوا جراوي لا تيخيررط وهدي

 > قرح غو نسحس حسورتجل خلاق 0 افعو ارعئاوكل ورومالم اريالرجوتد

 تضل مالطا بنا وعاجل |باوسلا تاداعدةابصرج ل نموَقَع

 هناكئضالأت خخ نع هجورطح ى ١ ظ ظ ملثم ترج بيضا

 داياكاب 8 وز مظو ريغ نع ناك هسفنب تونيو كوذل جياع

 تمرر ا | تزن اك كمي دشرل نوكيتاربغ نم

 2 7 0 منزق تاكل

 ا ظ ظ

 ييتماغا هيعسمم
 0 يا 1 ا القنوت تانك
 م هلا قاتعل ليال رص سور زجطلا ١ لصالاوه

 ها نم دبلاب جرخي مدورجاخا د :نالاك ل نكو ءاذحا ريب سورا

 اعياوس ابا لوطي ىلا وهو سلا عيجلاو ءاه

 ةفئاطر جرا ورتررو لا جراوولا لعج نانعلكاهوطب لاّتغيف مقنع

 انانانكي قزم سال[نه ممن مما هماجف
 مسرانشم لاقت ساعا !ثيدح | هديل وعلا ب يمهل

 مجرعتبن اكث اريل لل هاو ناهنرشلا | | دص نم اكراخن لت عجب

 هيحادجألا كام نع تكونت نمزحا ولك مييعاقباسو نارفال
 ىرصت نب نمتنلا ربعلاقو-رعيبلاب | امس ذامجي رخو لامير نالذ

 يي يووس ظ هملعو ظ
 ا 07000

 جرحت ب د
 5 طوع كادت وا + ْ

 8ع

 1 م وسل تس سل سمج سم عي دس سم مسا



 لاثلاللجملا َِس تناآسلامعت

 هيلوعفللاو_جرخن كلنوقردصم ايدو ب ع
 تقولاو ناكملا 5 قالذحلا لاقو ريخلا مهل بيصن

 طاينتسالاك عبرا زتيس !بيصنلا قالخلا ىرب نبا لاق نيرلا

 بق نسبا: رتخاةرزب ثيدح ف | ل عيطاكى دنع وانعم ف لصال فوم
 نم ىتثاوهواهجرخا ىا :ل قاخامو خالف
 داذتل اورمباصارب مد هانملا تجماؤلا | ظ ظحالمش نمو :دطقالواهذمل

 6قذلا موي كل *لجوزعرلوق نهاشتلا| | تبر تح

 ثارجاركن معسانلا جيري موبىا بئاش ا|قرخ نم دوخ اع وعر طر للصم
 هل لاقيو ليعلا موب جورخلا مون ظ امك رخجرمت تضيبلا قري اخرط اذ دحا

 حرتخا قرشا 000 ١ | اهنيم رب ف تضيبلا نيرفلا قرخجااذ

 رك نار سموايلا دس همس رحاذا كلذ

 | مافات رع اتئان | | اهراخيناك ججيحلاك تمد فلا جس ذ 0

 ! ”ةايلع عقاخ غال ال مججلا | | وسن ب رش دوفس نوفي زج نم
 هللااهياساىقلا قانلا ناثييدحىف ١ مخور عل ديا ذهو - داتغم دنع

 ةجرتخع تناك اص موقلديا لجورع 8 تعدرخح اقول لرش قرح مززلياممر ْ

 مظعاو نموبككر ف ها قاخلع لوب ىا قزخاب ثدي اثلاوخو مرخ

 ةاعارزلل تعطصا ضرر تجتسا | لوخرلا ضيقل بورا
0 
 سل غلاو 7داخوهف اجزغ واجوزخ جري رح
 عهاظ باك داخ | أمي جرح ةجرخارقو جارخو فرحوا

 اهتغةونأسلاو دال بوزخ جو رضا ظ اونا جرا حضوم جس 2
 اه

 ادلافوربيداكترتعا نك واقر ااماد صرحا لطوا 0



 قاما هقف | رس قاثلاللحما

 تةزعوكو عقي ن|برت لق ىذلا

 هقيفحنو رنوكع وقول عمس
 برْحأو يرسعاو برر جكو مب ٌقِلَدحا

 انعم كلذ لك ورب نمكئاو

 لجحاو

 "قال! نمقلخا|مو قدجق اقنشا

 انقل وزواغلاب كيلط كلك كك ا دهن سس كس
 - قل رد عقول اب تلطاهمسج ملا

 مي 5 53 5 ١

 |اقلح هلكلل جراصاٌ رش فعلا ند
 2و

 سل زاك اعلا ذ نموريلع ترح
 رسال لإ وولذاو

 تمقمو حم

 تناورب نجى انك قيبخ نالذ
 ني :

 قاخ شوربدجى !كلنيرق بلح

 يشل بتطاحالانمذوخاةريدجاما | | هسمر سقي نممناكمضلا, كلنا

 ا نجي طئاكبارس علا دلو هلك اخت هيف ىرتو كلذ
 تراقوإ طم نا ءامشلا تقلولخا | امناوة نو ىاكارتلذمالا نه

 ظ رطقنا قولخاو تهاشو | | نان الككلنكو تردنمتلخم
 ريكا نم بصتلاوظحلا قالخلا ظ ثنّولاو عمجملاو

 رخال ل قالخاللاغي-حالشلاو | | ناىاعاا فا هفت نا كب قلك نإ
 |ريككلف ل ةيعرالى امل قال خال جدد 0 كالدلعفت نا كايءايل قا

 نيئدلا ف هل مان صالو رخال الو ١ | عقرتف كا ذر قميخاي لوقت بلاو
 فملابوىلاعت لوق ىف نورسفملا لاقو بصنتم كلن.قيلخادو

 اة عبيصناقالغلا ف له نم نإ | !ىعشا اهو قهر اطمشرش و هل قيلخوه
 0 مسالا حس 000



 نآسللاهقذ

 ءاهالب هورعغص قئتخي نيولم
 قاخ/ا ع نكودالبا رشا هلا قاخا
 اقلَحَف خا لشجا)عوهورجو لئاسلا

 ئاطعا انالذ نالذقلخاوواياذاطعا

 !قاخالق الطاامكت اينالّءتمدم

 ريصاقلذملا بوغلا ناس لمالالع
 ظ ةربكزباهزب سلما
 ريقفلا امال لامال ع نلاربقغلا سيل

 تدل نرسل مالى جن سكاا قا
 / ملعب ام ادت رخاكتدقيولا ىدلا

 نواعماءاثسيك تنب ةطاف ثيدح ف

 ظ نمر اعولخى ال املا نمّق خا )جرت

 الم ١ قلواخاو اقل شاقح | قلد

 وهّولخو ىوتساو تالا

 اذا انجيلا

 رطلل ازا رزوتسلاري اهات ١

 اهكالءاقترلا لم ءاقلخو لح ارما

 ءاقلخلا ءافصلاكءتمصم

 (ًأطح عيراروخصوهوءاراوت احتوئاللا
 ابلعموقي تكا سإ ىلع نوكتس دم
 اهتسالم نعل نكت يمال عزانلا

 تقفّسراو ىوتساراصأ| قلولخا|

 مهن اكرطملا اقيلخراصو ءيناوج

 اسلمت| |

 لصاضرالاهىوتسا |مسرل |قلولخا

 ضرالبىوتسايؤيبلاراطا ذا عب

 أمكاوتساو أها ءامساءاقلخلا

 أمهؤ اقيلخو نتملاو تبجي اءاقلخ
 انطارامهوامضع سالما امواهاوتسم

 اضيادخالراطلا

 تسعل ثيح سر فلا نمء اقرا '

 ىو اهيقردص نم ز ١ ةبصق ءةهبجج



 ] . تالاقف 5 فاثلادنجيا

 8 [ نمر ناكل قلنما قالطإرعرتبا | هباكسة عزا ناقلا قلُخ ن
 ظ م ار يلعإقشيا مو ميهاونو ةداواوميا دايو

 5 .لاعتاو هش ذكىا قالتخا اك( زهد كاطلالاو نسا 0

 قولي ورك ناكء ربو قلن نما ظ ري نعت نكقأقأَ

 تاقلاؤلا نهومناصىا قئايلجي ١

 ا ءاسنلل| | مهقالخاططوغا ساد قلاخأ

 ١ اتالجكاكوتقواخواةواخئيشلا ق 1 هقلخي مال قلخوريرتنلا قلم ا

 | ىلسقلوخاواقالخا ىَلْحأَو ٌقِلَح .ساقو عطقل)بق ليام و لقاقلظ
 00 نوثلا ق ذرح نعزصا | | اذه ا فخ واةيزق : وأ 5 دا عرنم عطقيل

 - قرح سبأ عطاقد اريراقتلا نال صالانعبيرق
 لاهو اتوا ب وُثلا قأحاضيالاقي دال فرضحىل مايا دالنم

 :تاذاةااخإ! دراصادا لجراَقَنُح | ١ ةرلقأ؛ ١ىااملداقاَحَت ااناو لعزخد

 م تح ودا | مهطق

 :الوهو قاخلرزول ص عصا رنالا ظ | ضرالا دقولؤحلا ةيغحلاةيلذللا

 رادو قلحسؤهفمو خيول اقنا | / ىلارئبلإ هاو ضال هإبقو ظ

 ا أوقلح | لب همييعل ظ

 0 ل١ 0 لباب ابو عقم

 أاشعا تورب اولاقايكلكميف وللا ل ظ

 ضراو مامدإ ]بحو شايك[ ب وثو ضعلا تاّبدتعلا

 بوت لاقي لهّيلا بسابس كنا نكلق قطو بزكاَق لحل

 ءلوحاّمم عمج قالخا ٍ هاف ١و ءقلتخا ورود ورقاخي
 ك0 ا م حم سس وج طلب تمس سمس سب ل تحسم مسح ل هع دو عسل سو ود ع ع ع سس ٠ تدع سس مجسم دع ممل تنس سس مخصب حمم سس م م م سس ٍإ



 نلتلاهلج
 ' انكهراللنإ لاقاهقرمتاه قلد
 د تيوززت لا

 0 فقفوزتام ماما
 اةيفحدل ومعمل
 امارلاتل لبا قرخي يا
 ادرعل عمق زك ءامت قركالصا ماللاب

 يلق اعلخيقل رعي دال ق اخو طوق نم

 ةدازجرم مطقيل,ساقو عطقلا) بت ليربام

 يي ةمرقوا

 تاو ماعلا قاحو ١ قسياول لاثم

 ظ يي اهفتسقار

 رلخا قرخنابتراامايوتسماقلخ

 قاجلا برعلا |
 ا تالخاو قالا ىلاعتمّاتاغص؛ نمم

 ا هياعنمالنا عل فضلا هزت اف

 ا وهفررتتلا قانا لصاو لجورنع
 ع هاهديجو نا مرير قترابتعاب
 ا ٠

 يم ومس 4
 قل اكو ةمرلا قيسملول لام

 ٠ ا انوع كح تيموهتا
١ 

9500 

 : نيالا
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 .  صاواو قا هل
 باول! ءاركىف قلخلا ىراينالركمولا لاق
 لاما ءانناي( جرم نيكو ذع

 رب رنا خلالاو معربا

 د قواخنلا نوكيور رصملا نوكيقلخلا

 : < مانقاخلا نيب قيلخل جر

 َقِلَتْحعو رةراخو قيدخوتنالاو

 اهقلكوت اذاءقالخو املا ِتقنَح

 قللا ماتلاى قلك ]مج وه
 يل د ااذلا و ىلع ميلخلا

 |. ةتاةت ا ةعيطانغيلا
 قي ةديطاويركدنا دار قطغلاريقلذملا
 ا وياطاذعا اوىفع ةقيلسلاو

 ةعيبطلا و عا ومتملا قبلكم

 يل تماو اا 0

 نهززلاوهو اغنوكسو ءالد مضي قالا ظ
 ةروصل هنإ.تقيفحو رجلا او عبطلاو ظ

0 

98 
| 
| 
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 اهعاضوث ةس غل معو ةزطاملا ناضل

 قلخلا ةلزنماعدصتخلا اهيماعمو ٠

 اهماعمواعقاصوأ, هةهاظلا اريروصل

 هيقو لح ا اصواانهندا

 . 0 ع سس حا دم سس م دمع معلا



 نآمللاهقف 06 قاشلا دليلا

 ماا مجم نسحلا لدوطلا قا تعشنملا قرياكعزفلا نيءطبلا ميش

 اف عقيالىزلا لاجرلانمق اغلا ظ ليصاخا

 واوه نم) غم قما ذالجرلاق رج
 امكردااذا منال زغلا قرخب موه رشم

 ريكا زيوهلمريصي بلك
 ملصا مربيولذ تيبلا ف لجرلا قرح
 لعب ف اياملع و طامت قرت ملخد
 قفزلاذ١لاززغلا قرخ صو لوغبلا

 ضرالاب

 للزغلا قرير عرضر ال, زال ق رخ دار

 لت مل نع لاول اهقرخادا قدرخمحر
 قا 2اهردحلو قوراؤللا كاددعب

 ةلوتفللا قرض رعرايبصلا,ب بعلتام
 ةاسوخو ل يرتمق احلا ةديس نبا

 يعلوه عفيف لبوارب برضيث

 نايبصلارب بعلي
 5 غقرإلا مالشلا يلعرعيرحف ظ
 ركسالل

 وهارهق ذكر اكتعيشلا قززحلا
 ١كبضاةعابىنلا قة 41ىلالقنو

 - مرةيسدناكأ

 1 سمس م م سسسسمو ت سا

 اقام هكربلاروثلاو لاق نم عيرخالا
 اههتلنيؤبلطت بالك ل
 اهيضال(نوف دخت صالملا فراخ

 فرخ ا يمضهاذاض راب

 نوثمت ةروق كب نسزلالاجرلاقراخن
 ريا هوجوؤ

 كليو عقيالو ذلا مورا فورخما

 ف جي اكدوا نص طقلاق رضا

 ريب ته اصعلا نمبيرضق ملا
 دحاوق 1 اليقوِقرت حلاو
 رقالعلا ىدداإل

 ميذو ضرالانمقمطملا قرا
 ٌتقْض اهفاكت ابن

 بورح ب حارصى ا بحق ل2 نالذ
 تي ل 1

 نلاق روزا نداء ع وهاب تعخكي
 اههوركملعا هل مك ل بالك عرو دي

 ين اةرخ ما حسابعن با ثيدجت



 قاشلادلجما 0١ تاسلامقف

 ليكضرالب هينم ع قي قرخاربعب صلو ىرفلا نيبامزي |رخا تقرتخا
 ريبسلا نسي ام ناكم فخ اهيرذت
 اخاككت اجا وت :مضاومر رعت الأ هرحقانأ | اهاصقاعلب ادة> ا وعطق ضرالا فرخ

 ريسلا وست فذ نال وزى تحوااروملا م معلا نلو

 1 ”ونلا «دالؤ/هروجلا عطل قنا نه ضل

 قمل بلا مضلاب قرخحلا لارقلتخا.كرقرخو فرخ و بن
 اعزفلا نمرشهرلا كير اىقرخلا | |تانيو نيشملاوقرخو لج ورنعمش
 لّفورتشهداى)نقرخالقوءايحلا ذعمارصإب نك ق اخد اعمل ءرديغب
 هظلارركو صر كومة رعسككب قرخ ءارلابعاللا تل لببارحت عرجيو اومث حا
 لخررّقرملو ضرالب قصلفر شهد ا
 ضيم اذارئاطلا كلذكك ةريسا انقرة خلوا وقرخو قا خاو كا قاخ

 عرغلا قرحل لضواعزج ناريطاا لع .قلخت ثرزكلا قرزحنو

 ىفىبظلالوخد تلقاهّلصا قر |قرتعاو قثرل | ضيقن قرح او قرخحا
 ليصييبرتقلارالكلا ىو رمت حا اق رخو قرحا -

 ضرالب قوصللامث | | نسكملو لام قري ئشلاب ١
 ةناداراق غم حقو 3 وحلت ثددحى عرض ته داذإ بطلا قرخنماصا العا

 بارطضام/ احلا كلت مزالي ثيحو

 ننراضيفنإعواطا]معلانراح مدعو
 لهل ناسا مدعو

 ةقالعلاىرداال يم عقد
 بالامر دا ذ1لاززغلا-ىلارعالك نبا
 قرئ انيلللاقو -ضرالاب قزلف قرح



 تالا هقذ 4 فاثلالجملا

 مكقفل مك تفل »ل يقزمرك ىفقرختلا لكلب | | عرف ىظا قرح ؤ ل صانكق رز عيل
 قري وهزاقروقارخا عممجلاو 0 !ىفلخرذ ةيصديرت قلاب اولا نم

 انهؤقدل استسارو عسوتاذا حامتلا ف ١ ١ املا اذا ضرالب قوصللا) !لقنمت قرح

 لاوتلابزكللو توهم لق نمذعملا كب
 نق مناكلاونلاب تكلا ق وزو هو | ل ل

 يبهزلانمه رد قامدنم عيا قرح ويم اً طضاورلا تقرا دعمت

 د هركلا و حامسلا ىلإ | قتمثضقلاو لمسة هةديدخ خرب
 ماوسلا مم ليا ماجغو ةرهلا | اريشلا ةمسمريعرت جال قورضوهف

 هسعلا] انملعَو اكل اجب هدلانكقيرتعا بويغا ماروط]يثو

 قر اكد مدركلا فاو ,ةدرابلا يول ءامسا يقر هس نوقلا

 ءتختانو نس ْ فضا فاكويلا

 نذالا دوق | | اهلل واعويهرتشاادا قزح رلا

 ضال اةزنخالورثمملا و ورحم عضاولا

 قرطريغطعاضع | | تناك نوتسم قديعبلا ضرالق را
 ءاددفلاوتت افاكمر جم مارا قاتخا روكا انعطق لافي ةيوةسووغوا
 قرتخم يرلاو اهب وراق رغم ةالغلا قرخل واقر اوخاضرا

 ضرالأ عرلاف ف! اكعل نر تيمسنعساولا

 حتا ةطضافاكةديدش وخيم نابل سال تور

 ١ ع | 0 فد اس
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 ظ

5 

0-0 

 هضاهاعج تالكرإ دوارإللا قواخا ١ | حاس ىف تويرظلا نارتفلان مقري

 قرخ ازد مامق خا غاكتجامل /( فر و عاملا فد افق و ةلدجو |
 1 نسما دوعن 2 هسا 022



 قاشلاللجما ءادع تأسللا قف

 . |[ةق اولا قرخ نم ةعطغلا تقرا هيج دلل
 هتقفشاذابوثلا تقرختمقزملا | | سايقر جلع

 قرخ جاتا قزم لجل لاقيو | |ركتمزلرطما علو بيجخكتمذلوطلا
 لإيرسلا | (قاروط لوغت متماعلاو هيلع ءارطمن
 ارغاكنارعلاو تملا تص فش دل ف ًاطخيوهو
 ىءاجا ن[ه فاوصريط نمناقرخ ترعالاو ةردان محرم موقلاءارطا

 معلا ب اطوفحم ناكذاذساوثلا ثيدح دةالعلاىرداالابلاب
 ناروٌئذلا نمةزخا موا قرخلا نموهف | [ىقباطعفشعمي تاملكلا ب سنبى فغش

 ”ىطقلا:قرحلا نموهبف كب ناكناومنم ََط

 ةلخار» نويسلا| اكد وكقرورخاو قرخخاوق كف
 انهتاقشإ لع تيهرلا تقرا | قشلاور حار يزميتلا -ريغو بوثلا ف |

 ضرالاب قصلخردهوىظقرحنما ىلا قنانهدونو بوثلاوطئاحا ف

 رئاطلا كل نكوض وهلا رعرر قرم او | نكيول ناو قشملا نقرا ذ ليام

 :رحالقو اعزجنريط)ارعير اا ذا عوهس#هوصشل انه



 نأسللاهقذ دا قاشلا نجما
 000-0 يم

 1 ومسشلا» 0: ىلا دهرا ا 0 هيمي د

 0 نيكلابميبشتا فررتلاودزاوع عاأاغ 0 ل

 | نمماطت اطئاهر وثب كداؤولالا ككلاقيإ ١ اتقلاو تموصخا ضعرملاون

!ِ 

 نكره زو ةئراد قفالا 0 تفاديا

 ٠ لع 2 ١١ مديطحو موقلا معزه ركب

 ءاطاابلارلا تل | لياءر لل قرخا ةروص ةرإز مللي رار توجب ىلا

 فوط وأ عري موفد دعأرع ١ كرارلل عمتباو

 |للب نتمردع علطوا تايمنكهات١ | و دوهوبفداهتكدر كيموقل
 ديعب نام ناميلع رخو ارغل ايو متو هلا : عف اراك 5 انف ..

 أ اوملجن ناريخ نموهاناو اها تاتش اننا لضووذميل
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 ظ ىأاضنورثما
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 لم ثماني عمال م لزغياكل دارلاث
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 | من ودخ ورا ضد ىف مملع ليسا صا ١ 0 7 تف
 نكيتول نا دراخلا ة!ضغل اضع طقن ظ

 سلع مضت كانها
 انهنملاقيٌنّملا تقلا لوطلا
 هيلع نتماادايلع]وطنو
 لوطن ىاملضفب كيرلا ميلعل واطت

 اهقالطا ل عنلا تقراط باب ضتوهو ظ

 كل

 هله

 داعا دي نكوطا ىباةوح نك و١١ |مددا طل اطاذاواولاو ءايلانكاس

 ةاثلا لجيل

 لوطلا نحاطعلاب| لين دما
 كالزكوموم نم لواطتلاو نساعملا حوممضو دوت ابرعلا نع لوطشلا

 لتملا عضوم ناعضوهلاطتس
 لأ اطبوهادن وللا سيك ئشل لاقي
 دقنارو مفر غو لئاطخ نفكو نو
 ضاهريغى لنا طي يسب ءتيدض
 امكدحاو لوح زلاوراتواللئاوطلا ١
 اطب نارذ نعرلطي نال كاي تلك اط
 دليتق م لطول اذدمل نالوا
 عرتو ةوارعى ا لثاط معو ١
 دلتا اوعتن اجا زتز مث ل ضفلا لص 1
 لوح للاور اقوال نصا هج ودام لام . ةلئاط تيمساعفن د ررل, نوكت تمحو
 .ةوانعلاو
 . ةقالعلا ىدد98٠ن اتا ةلاطلا
 ةقالعلا ىرداالأ تعج ع راارتليط

-- 
 بلقلابرود نمدوحلم قر 0



 تناسلنارقف 7” فاثنإ ضولا

 0 هيلع مقرشو | موتي موقد نوت رع و طويلا

 خلا طئتسالابرلا شا 5 امساروشرن وقصات قل واطتن متنا اق

 عفرتلاورصراقمالو سان ضع ظ لئشلا ىلا ظننا مداوق ديو
 ظ مروح .هلاو مهلع | | ,تلطام اراك ف متاداط

 موضي طن شل ىلا هدا لواطتا ١ 2 هلمماىاليوطتل لو
 ل 0 هوو

 منماواتناوميلع
 !تلواطتو ا _

-. 

59 

 | نص نييكلا سنه نا تينا 2

 ديع تالواطتيال اكد زخغاوس والا
 اطتيو 51 ف نيزمغلا) و اطتصما لوسي

 ا تانثذ كانرا امديو وول عؤعا

 6 0 هنجترفؤ لزم امرحلو 0

9 
 م

 ظ األومغ ناجحا ْ 0ك

 ظ ايذرتككاعم مظينملب نع
 دع مدع لوط حرمت ين اهتمعٌتماصف

 نشا اهككس تالف فيصل
 ظ - م لواط نم

 العدا لواطتوزس ا

 ظ

 أ 8

 | عفن نرا ول تما طاع 5 قل لاطتسا |
 ا 0

 1 راطتساكوهو | |

 ٠ لواء اَدج زدوطلا يخلو ا 3

 / ردت لكل هطلاو لروطلاو ]ف

 مبدشن ل بجاو هلو ةرعباىلأ اتعاقمب ظ

 اقزاي تدوخ بفنو ا دعا

 ا
0 

 ظ

 ملمضتنا فان ْ :لفايعاسغل لوطلاقي :
 0 ا :ةرابح

 ظ عدا ف تليوطرتا

 لبخافسيغا ألشاكا: لاطاو لوط

 8 فىأاى 2نيرغلا لوطن شيد دمو |

 ظ فزلاعضوملا وق اا نازفلا بحال

 اذا لوط !قدولشل ديمطبا مصر مقر هين |

 مل كلنامإل :اكابم تنك

 ا لاقي مخ 0 ذى دارا لوطلا

 اازوح هك تلزطو كلم ذو ضاّروط لاطأ
1 

 0 ااا

ٌ 

ْ 



 تالاف

 0 وام ا
 | ةلردصرديضت اري ردوخيالدو نيرعلاب

 ظ لععلاب
| 

 | وهرتعو سار 01 !؛ فرصقل صم لوطا

 ٍإ

 ٠ تاوملاو ناوي نم

 ١» وقؤوطروطيز زاط ل دوط وطلاب شلل( لاغلا

 هلاوطو ل يوط ةنالاو لاوطو ليوط ا 5 5 , ظ
 1 0 ند
 لاوطزوطل 1 اد لش نقي

 0و ا

 ظ
 ا
 د

 روس يا 3 لوطا عب 0

 0 م لاوس فبل وس 5 ظ

2 | 

 ممن رأسا !قاوغلتخ هدم وسل
 7 0 أ
 ةروس عبق ةءاردلاو لازال تعباسلا لاقا

 ون# ومع دنأش نا | ىجب نومزنمو ةرحلو

ْ 
1 

 ى
 ا
ْ 

 ف وطنا ةزوسلا ىف و لوط ع مج لوطناو 1

 لَو نهم

 | قف ضورعل قير شعرعشلا نلبو 1

 ظ 1 ظ ا وسن

 لوطن وقنا مضلاب لاوطنا |

 مالا

لناطا 3؛لو !لج :
: 6 

 أ ُ

 ىاثلاىلجا

 مهنا اوع الكل عاق نقلا باوطلا
 1 ه ١ قعود لوطو

7000 0 
 ايإوط تدلوا ذا زتارلا تئاطإ | |

 و دمعاوإ لوشلا] ام ضرعلا الخ لوطنا ؤ

 أ
 ل اتالف 06

| 

ْ 

 0--_ قست ل اطخلاوك ] ظ

 تنكأ |اعي )
 اعرض ماقتسشيدحلا | ظ

 اًديمهجاوطنا# |ةزوطنا نصت ملوطا

 - ةماقنا لوط ف ريزعو ارح

 اليوط اعجز وطاو لوط ككشلا لاطا
 نغورهد انتماام.ك

 ا

 لاطدقف

مرندا نمر نملعم
 

 ظ لملا ا اطووخا ل اط: د ١

 كلوي اطوؤ قا تيل هنئالاط

 ظ كتييغلاقيدعارجلا تايد

 ِ ايلعاامتفش
 0 1 (ىرلواطلا |

 .ةلاطتسالوهوفحم ذل واطتلا
1 
 امس تاىارومسارعقروها ذأ

 12 20 و ا



 تكاسللارمقف مهب فاثلا ساجملا

 حس الا تهارلا نم قنوهأ ١ - لزنرة لس لتر -حارعنرت
 رنا ىو ةلوتلا جاعاذا ١لوشلات ب فا درقتسا-لحر لخا
 :| نمو اديتع جوا سانلا ص ليوت ى.سشح_ لخر - قل طنا -بهد رضع

 قاليعلاورد١]/لامو نأيصو توم بر 3 -رئاطلا توفر -علط جروح

 ةلاتو حاولا ليسو خخ راغصلاتلا نطبلاقطتس لف
 سارع نبإ تيدحيف -تقالعلاىدداالا اول

 افركوعادب ب نذورتنا عرتزبادقانشكا ءاملاثلادلا تل دبا لو ننىرخا قوص

 لوتلاوويظعلانلنع غللتل اقرغتتملا تيم زم اب ىجز ةورتيهاللاةلوتلا
 0 اىور ازاهواطغا لاق تع نجملاو ١ | لحجر ىلع قراتفروتاغاكةلننكا

 ةاذإ !ىروجلل لاشي واتا يافا دناكو دو رنالوتياز لج ة عع #ةرادو

 لاتازتسس ما وهتفن ادت ظ ىاورلا ضو
 ظ لو !لت با, نملك نوكتف تعطلاد ناكذا تالت وللانالف نا

 ظ ١ كلتلاه حاصر ناك تح قاتو
 طن يعدد وا ضم .تييتعول ١
 ذاختا لع لديامر وطرتجرتىف شصدقو نترقبدار لقمّشل نا نهج وبا لاق
 و حم ميهاللاوأوأ اتفوءاتلا مضلل
 نعمبززفل  وطناو وطب ىإر ظتاك )لها زيكو
 هبحاص جعل جر لوط نمزقن ل اضفنا رمل عضودز زحلا نعي وضيتإوصلا
 5 دلال هكر ارتشس اكل وقعملا لضفلا ىلا | | ةداعمهاقوا جوز ىلا جأرااهبيحتض

 0 دبل داجبالن وج ةيزهاهدمالا ,ةلوتلا ليتل ةناسا لل يواعت



 فامادلجملا موز 0

 2007 لقانتلا لساللودلا ان رع نمءانلا دال غلارتلا وسلا
 نع توا فصو لوعمن عنطب فام لانا انال جعلك لاش لولا

 عسنتااضيانطب لادناو كادي | ١ ميلعقرصفاو
 . اا و “ اا :
 ىقرشارنطبلاءلناو ضرالن ماندو ظ لات تييقترفو ثيدحف

ْ 
 ا

 اه

 قرليسلللاةقاعتؤسانئشالاهناو ٠ اتلع نولا ديو
 لارنا رواق عل رتلا نعزعفض لادم اني عالعا ادد لاقي ةمدغلا لاول
 تسل ناكها نم نماولوح موقلا واتملّملو للا تناكومملعإنصنىا
 قلاع صدقت ىلع أ | قدشلا لاح نمل اقم اءلودلا
 ءتالوريانءاجلا طي وت فدخل ةلودلا | ١ احلال
 ' ميهاولبىا | ١ امانمضرتالا ثنا كنور ا هلااق

 اوان ىا لوو فهم فاوعقو انيلعتلوللاو ةككاض عم اهنمانلدا | ”
 ناتنسلعتتاىذلا ل بولا ءالكلا انياهدر ثنو هاما نكاامكتموعا لكاتن

 هقالعلا دال يفربحاومم | كلج اوزمالا ناو ستاههايمانبرخ
 لف ديلادرقو متى اعلا دمهانكت 0 كايلاددا ا

 ةالعلار دايرة رراصذاالو دوتلا د  رال دعا
 يهم بررضردوسابنعلا نمير ضل اودلا |ناياهو ادصتناو ترا مايا تلاد

 رقالعلا ىرداالةرمصلا فا | قه هت ا ىلارإلمتلوا تو سانا

 علل قلع و تلاد عمجىلاودلا لصالع عرقا لهم لهو
 تس سسسس سس سمس يس سس سس سس

 نمرلثرلا نا نكي لك ب طرااذافا | هول عجرق ةلبوا) وري بوت لاد
 مياربعلاؤلودتدجوامأ امدولا ليملازقا مقفل اعيتسا زم دكا |لاه نعبنعلا | انيعمايشو لز(تلوالت وس الودي



 ناذلاردجلا

 ٍِظ

 قو بهل لباملاغلاب ااه
 1 يورط د ةووقلاا تنجم اداشند

 ظ مساقللاو ع تل از صايل وقل اذامقافاب

 0 اع|سساوراطإ

 ظ راطتسملا لصارحلا نصاطسما
 ْ اهعاذا ماتو باور ئاطت

 ظ سلا

 نو طاح
 ل 3 :

 هلقراطناوعلتتا !حصياو تىددحشا ٠

 م ونست 5 ءاوهن ىلا لاما ةراطم

 تاريطلامضوداطلاو

 دادعمو رج تبغين اربعن ةروط
 تاطو قثلابطاخا سونسغ لع

 « أنعمامدن :اقعيفم نويل

 ليغ اتناك لق دان عمروطلاو طئاحلا
 مسرعلا قر وطلاكوهو أ

 امج
 ظ
 ظ
 ظ

 - رباط مغير ىلعت راطيئايرسلا قر

” 

 رع الوطن| رزقت فلا نعساو ةزاطُم :
 إ
 ٍ عت لب -تامعز - لع شل, |

 - لحس و مم- ل حزيج سرإ | نعم ب 5

 م

 داطدقو مقفل تلت :ن اكمل ةلواعقلا | هب ا ا

 ظ وما

 جرحا لاا ىف ميقعلا <[للاو وَلا
 9لاملاق مضاابةلولا لم وءاوس

 ءاوساهريقو برج ىف ماب كلوانلا

 امثل ةىلإ لادا رقو ناوقفدو نامض اممق 0

 نييتئفلاودح لادن برا قيقا
 ملودلا مهلعانل تن كلقب 0

 / لاما ق مضلابةلودلاو لودلاعمجملو 2
 | ةتولوا لتر مندي مزن ود ٌققلاراصلا في

 1131 شد نجي والقول

 تح مخابز نتلوّلا ديبعوبا لاق

 | لععلاوو مقابر راوبرلاو هتيعنرم لوالتسا

 3 اكقاعملا ناياذاتعاسلا طا اطارمشا !ثيدحف 3
 إ

 ٠ | توت لالا نمزو لتاموفو لود

 ْ موث نو دموقل | !تقو- دح روطء انعم مبتاقشنم نمو



 فانلالجا 7 ناسللا قف

 - داوغلا ديدجراطم سا | نينكس نيئداهاو اوذ كنا موقلا لاقي
 ٌْ امغوداوملا قرشتناادارايغلاراطننسا (قمملاشما نويطلام سور, لعام

 || سانتا منصيرتيطتلا نهعماقويطلار ب | غريطي 000 مدتدميطتسمورابطا | ئتفوهرهوق ف ريخلا إو ب صخلا
 ن1 قدتسلاوهتماللاب زيطتسللا فل" | | ةزرؤطوةيجرالد قيشاار يطالب طالوشوق
 وسال طيخاوهو ناجسلاب زيي | اريطاتخ نع )تل العوج رتيطو تضخ ىا
 ن'ادكماصال ف ليطتسلاوريطتسملا | 2 ىادلريط ءانحا جزا مهو قرنمو

 لاعسالاؤ نعمان رح ة!؟صخنكو 0 كثاشيطو كشخ
 اطوورئاتراميضغراث اذا لجرلا لاقي ملص او تمءاشواب تنمتامرئاطلا
 جوئاؤرافو قرئاطا | وهوا ا برعلا لنعرئاطلا سانيو خذ
 | تال سابو كرولا قل بلاراطتسا| 0 نم )غنوه ضل ا برعلا مستو ىلا

 طال تراطتساوامت ءاجاف نيت ظ001110

 | امال سلاف امقزرلبقو لق ىدلالعتااكئاطا

 تاطتساو ظباؤا لوانصعرصتاطئاحلا | 2 ىشاوربذ نمظحلارئاطلاو

 كيدقشا | ا ا

 اعمارهم عيزلاذا قيس نالفراطتسا| ١ - ناعم زم انييصنرصجو توعلم
 ءامتلا قفا فر مشا دإ قدا ط تس ظ نيطوساا لادم :نامز قانرحان

3 
١ 
1 

 نطنسا وي ءقاداراطتسموهن نال اكريطتسا| كرينإ اداهم حر لاوخاالو لصتلارل |

 | م ا
 ىو عيرسا اذاراطتسموهبت س معلا | | ءاصنا مرحة قطره“ راوتقي داناكأ

 | لاطئشلارتاطتا ١ هحرقرحإللو
 | هعارو ل ا !

 نفاس انا تراطتسات تاكا تلحجا ظ 1 ةعوو قال عاباب شيلا زاريطودلاف
 تك 20111 الا ا ا او كا و الا ا ا ا ا و كلا ا رلالا كإ ا ا



 ءلوحرورب لصالامنموض ليو
 بالى امدروطااللاقي

 اهدحراللايبودبىذلا

 ايرنوططا خلبو هلحتو اج ىا ةروطا نع

 عولب قمهلاشم| نملواكيازاغفا

١. 
٠. 

 ٌحاو لواميدح فى ا

 مشرط ىاميروطا غرهرلا الذ بلر

 طئاولا ناله ئيشلا نيب ل اروطلا

 عيوط ناد يبولعلا ىف مياهناللجلا
 ,يروطا معلا غلبوءاصقا ىاءارلارسأ

 | بضغلاةلش نءاعطق تعطقتو ظ

 ع ه3 0000
 "اطزك ان تاغريطوفتقامقتلا
 اها ناريط فرادءاوهلا ىف

 متاريط ىف مانجا ى دج ناربطلا
 محانجي اولا ف

 ةروريطوازاريط و اريطريطد ما طلاراط

 مرضا, ى دعي راطو ةريط و هراطاو
 كغ هراطإر ل نو ىسضتلابو
 عرئاطو ةريطو

 تنوويطياورعاججبمس ن ورعمريطلا

 ةراط_ةتالاورئاطرحلولاوأ

 غلامل لاقياك غامر ئاطلاب عي
 ريطلا قيثكقاطمضا١
 ارب عّزملامرت اطر ىلعابرلا
 مةعيلرمسا هيلا لير سعت قحا عضدوات
 ةسملإلمطلا نلاهكك رد عادا طوقسملا
 ع
 تياحنموراهللاو قرتتلارثاطتلا

 دوشلا نا لوقي نمتمعمم ضر شّئاعا

 قامهضواقش ترا ةاورارلا ف

 تفلاغاكىا ضال :ةقشو ءامسلا ظ

٠. 



 ىلاثلا سليما كم تكاسللام عن

 راوطا عمو لاعلا
 رراه>اوطهرلا نافذتي رح ىف

 . |وتاراتلاو قلتم تلك راوطالك العب ران تيمراذا ىمرلا ميلا تن"

 قكالزم رم ىاروطاضرحاودو لمغا راتموهف جات
 معن ةهو سو ةمو كاهةرهد ملت طع مولي تلا يل عالاثبا
 ايشلاو زجل ع ناموا اوروطلا روت
 طاح | هراوجنالبح ترو. ها نحب دهراليى ان خوي نإ ىلعراتيد الن
 اوطيلعراللاهنهلاقيوملوطبىا | | ىوتلا دات لعل يدا نه لخونا
 اهطئاحب لصتماهطئاجئارال هذه ظ رودلاو
 دحاوقضلع| !ىدنعو ديس نب! لات نالف تاراتاي
 راوطو :روطوهخ اعين ىواس ون تاو مرلاوةءزإلرتول نعبولقم.لا

 دلل ىغجيوطااف يبا عال/نبالشلا | مب نزاوهبعن
 : عدن عطدق سين عطو لوطااوا متمراتلا بيصا ٌلِجيلاريت

 اوطناناهراوط كا شيادءاورلا عكا | امهنمف ناتدانالك هدلاامو
 انه نم اهمفايناجلاقيواهوط | | حرك يعلاغتباورخاو توما

 ادلا ساوطرورلا نملوطلا قتشي ظ اه توما ىاامتوما رات اهنمتدارا

 ءانفلا نماهعما دتممت ناككماهراوط و و
 راللاءانف ةوظلاو رولا يرخاوروص

 انلوحام برت الىاانارحبرظت

 اوح موجب: راكىا تالفيروطي تالف

 سانلاوراوطاروطلا عم ةراترعب ةراث
 ا[ثونن تالاجرع فايا ىاراوطا



 فاثلا للجيل
 د ملمس اس ل سس سس حسم

 ا 5 5000 5 2 ها رم 2

 | فدب تاذزت و ئنل احلم رو للا

 هي ةاوعك

 ١ ةرئازو ون دادمهربعو مافح

 ْ نا تاحمج رز وهرلا نموهو

 | | ليثو نمو قللاروصد وقوم ىفاليا

 لقراوهد قرهذال ءاهببكوقللاروهد

 | تهزإلال اقاناهمشلامت اهرادااذاسقل

 | نلقوه طسروهدل صال يبرق
 يوقد سلا ىزق ىلاروك دامه ذق

 تاون 1 2

 رم ع 2 <

 5 فقدمت كايقف قراها
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 تاسللامقف

 قفررِيشض ىلنخ سيوة دوم ْ

 ا

 مص
 ءاتنابلادنا تانبارو نإ خا ةروصأ 5

 هدزاقلا مورو لاريناععو لصالاو ظ

 3 هرعوهل شكل م فا 0 ظ
 ظ 0 امهحدئم

 فص نمءانأ اضل

 ىيفأ اضوم نق و دن اهنالاك راو ظ

 -ارودممنوكلاروت

 م
 لإ نهبرو لي منايا شل

 فاسعلا نيب لصرن لاب اجلا رولا

 اب

 ل م د

 مدعو افالكرذكتيمسأ |

 ابعمجو داو اهغلا اتيحلاتلا ٠

 تيتعطق ضالة رات تيهسرندو تدارات

 3 -رواليوهض لاق رملا جهرا

 اذعب ةناتتمداىا ءيلارظنلا تراتا |

 5 سم ىا يرحل راتب تتجؤلتننا |

 ْ نك يسن ناقل



 كالنكو قورهرلا ن/راهدوكا رملماع

 اراهدو ها نم ورجاتسا

 |رهدلاضعبإ ا
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 ظ 0-0 لارا خا ةروص
 اذاد يلا .نلطشمر قملضالا ع او ءاتشلاو تيصلااودهاش
 رثلاهنايزلانالاقي ناز اجازه تاك دنس ذقاياغ لحلو لكعرطلاو

 لهو نينشلاذ ناوزلااوعضو رويس اكف

 لاَقو نينو وقار هدوشوق ماعلا عوبسالوروبشلاؤتنسلاو
 البا ىا نيه اهد تارثاالا .ةبلكف رالي نيعلإ هشلا نااووسحو ٠

 رهرا طنوس رايق لجس  عوبسا لك ف رولي نيعلا مو ويلا تاو

 لوفيدخلالع صويا هم قر هد لجو بل نااركرو ديتاملا ت تازومجزم
 لو موضو وفرلاءاقبب ديلا بوح رقتعم) عوز هداف
 ىضاللانامزلا هلال وارئراهدلا ك0 .انوورهرإا تير عزل سا ميلع ظ
 ملل حا والو ١ ابق اعترض زوط تامزلا نا قحلاو ٌْ

 ىرشنز )لاق يدش ىارراه ومد ظ عون ده شما نياك دعب
 ما تى تلاه نل ال ودو نملل ل مالرهدلا

 هاومهجرهدو ةوركمومج لزنواوهركد ١ ريل هيف كرو ةيسنيالق.تنس
 محلل ظ روطدو د ذارهرإا عجورتف هفلاب
 ضاع نكىرهد امو نكيىرضداما نضرلاوب تاس 2001 اصاوق
 قىياغو ١ |قلباصا امتادانعمف ملل اوه ناق

 قداعىإىرهدب كاداما /ذافرهرلا سيارلعا ةهاؤصرلا نم
8 

 0 تا 1 ل و هاهسس وول ع معا



 تاسللاقف ه4 فاثلانلحلا

 اهملال كن اكقوسابذ نيكل ابرتضوت |. |بلطيالو حريالزا دل مزاللا ٌقياَلا
 لئلا تيحان نم كسم أ كاذب سد عنلا بر قِرادلاواشاعم

 لنمو شا سيد ارنمنيدح اف أهلا بسنف هراجز ميقميد
 كقلع :طعنمءزحيما ناىرادلا| املربعف لب الل نع لذ را دريعب
 ظ مرن مأ | ىنلا حالما ىرارلاةاشلاكلذكو
 نلنلوايداعمجاو واولالصاقراصتلا ريد مناكم نعرسرب يامن اكعاشلا ىلب

 يي ل 0 دصوألةروادوميج
 ١ ريل ساروهياوعاساراذالجرللا امياتالتلواحا امال ل عانالذ ترد لاقي
 رس و ظ هكرتمتم تبلطاخإ مالك ن عسترداوهأيا

 الايلاف تالا لل يرحا 00 مالا يلعوسو#ل لاق اسال يدح ف

 رايداعمملاوواولإ صا ىراصتااريد| | نصى داع ا زسا ىنب ترواددقل
 اتغربملاٌةيج رار للا بحاص قارددلا تلعاذ وهاوفحضف كلد
 عج قراصناارد سهلا -فراصتلا| ملوح ىاطإ دامب رو لي ىشلابراد نم

 ادايد معو نكس ىنلاميحاصورايال تا ةسواردازصا تددارىوربو

 ساّشرعرع بسن لربدو | !نيعم ئشب ىضري نا درت ندودت
 فراد برعلافرا دك ناربعلا دود | | اهلاثم/| تسيلومل ةياغمءايشا لع
 ناكل فرود -ئشاوح تاط-ةرئادأ | نّيعملا شل العب قازدخ ةوجلاف
 ادعمأبت اقسم نمراد ناك اكن كس ةروا ملا بلك ةدوارملاو ةراتضت

 بيرقو نامزلانمرو دءناكنرقلاثمعلا | | 9 للاهل عز رخورا ني دلج را هملا
 ةامعماموربدو ٍةرانسونسغعرنعنم اميوقتسيك

 رادلاى)نكسملا| نادل بس لاقبراطعلاٌقرادلا



 فاشلا هللا 41 تاسللا قد

 مج ادامه ترسانلا تاكرح ةرتكلرودي
 ريثكاودرعلا ندا ّرّؤٌداو رود

 تالا ةىدنعرالل١!تيملوقارايدأ |عهملعلاّقي ءوسلا وتعز قرتا ىلا

 ةصرعلا لوح بل الا فروديطئا#لا | |لعجت ثيدحلا ىف و وسلا ةرئاد
 ثيردخ ىف اهسانلا تاكرح تكلا ىصخلاورلغلاب لولا ىف ملعهزتالاا
 داق موق دعكيطع مال سروبقلا ةرايذإ | ىضعميتلععتسا ثرو تام ةرئارلال ص١

 نك 0 ني

 اًنلاخقاتوانيزةرات

 رالباهييبش ارا دروبقلا عضوموكس تاروت امغاكرصنلاو تري زحل
 ابرد ىقوملا عاةجاككا رحال | دودت سركلا طسوزكروت ةبخخ تا نلا
 فدنداتسانعافشلا ثددحؤف صغبلاامكإ

 (لح عضو ع)ك - سس لذ ةرضحٌْف افا ةراد ار صصزوكيواكضوم ن وكيل عفمزا دلل

 عتلهاضيارادايندلاو تادوهخ مدقدبا ١ كالفلارادموخن هسا عجيو نارودكأ
 نملاعيفوهو دحااهبام ىارادر البام ظ د

 قروداميا ملاقيو ىرهوجادوديراد فهزاللاةرتفير قو مص مضلارراؤد
 ىفنا الكل متسيالاّيداعباموأ قلع بعت يرعلاتناكوصرودلا
 اضالرؤ دري خيوكسناالاشيدحلاف ١ |كلذمساومب نورو ديرلوح عضو“
 هيدارا لاجلاوةنوكسللا لذانملا ىعا | مسا قرهشالوراو يلا عضوملاو ملا

 لئابقانم تار ةكفصا
 قش تالادابيفرذأ تارادملا (لاق ةربادابسيصت نا ىتختلاعتملوق

 ةراوداغااقي تناككت حت ىتلا ةرئادلا| | دورترئاو لاول ودىاةلمبعولا

 ةدو قادوا | عمبجي لحارارلا-لودتلئاورلاو

 لبلاد | |راد نعرف لاف توعلاوءانبلا



 تاسللامقف هز تعا
0 

 ظ تيشلا ضال(نوطب نمأ ١ وبن 2 نع
 مع دلال ةوريدتس مه ةادلا د

 ض اورعقاغروٌةَري لاو ةَروّنلو

 اويرمشو ظ

 ب !ىرادكىمس ل ورتلا | ممتفئاطمتراكدوسالاةرّود
 ظ ةرئادؤ ا ىوقلال عت نعحتراو دو نطبا اوك

 طابا سديم تت دهب تاسلاءاعم| نم

 احااماهالكةلا لاول
 داهلا اوشاقنلا تاودا 0 هموم راك نلاو
 1 ناحل تكاتيعشاهل ظ الدلو قا مساوي شداد

 ظ تازا ادلاريرقما لعجتواموحنو بطل ف نكت لا
 ليلخلا -ا/مجولاوجرضاعلا ف ةرتادلا ظ صضلاهفا

 اس ؤ الا توقرتجيرانلالها ثيدحلف
 0ك رساددل ترعذشا |أم همشامانم طيعاوهوقر ”راد عمه مهوجو تارادأ

 قاضيا مال عل در قي نللاذم بوضي | ١ دانلا لكلا دالاس نهج ندجوفاب
 ] ىلا عشا نانا دو روك از عامك

 ١ ةمانلا+ ندتلا نيكد طاحلا ماها ةزت رماد َروُدَو

 لاي اتسللا شل واجمل اك لمرل15 تارادلا ايلا

 | 2 قينكتاودرسفلا فو ئاودلا ااهعمجت )امج نهب تيسادضر ]كنان

 مثاو لام تلزنىارتاوللاميلع ترد | دعت دم و ئىرحو إلاه - .تالادودفد
 1 ا ل اقام ملا وجرت 00 1 كو ا

0 
 ظ
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 ترقلا عر دكسيا | تأ اراد عمجلاوارممرا لتس المبلل

 ظ
ِْ 

 ظ



 قاثلارلجيل هز تالا قت

 ةرسوادو ٌترَلَسُساَو تْرَداو ا | ءاضخيلا تحيا مج نارم رمح اق :رعاذا ذأ
 مهمل أ ادااراودوةرواىما اقعتم رلا ق ثمللا لاقو

 قي دو ناضالابز رود هلا امضحولامت لخا اذا صح دقو

 مسلما يذلا تفاضإ عبير ئادىا | | دسجلا لسع ينارجعلا ف صح
 قدلملا ىهو قدح د ةرو راد لاقي | | .ةيبررعلاداض تادبا بوثاللسغا
 0 اهرونيقنحاولا| ميد ناريعلا قداصلاي

 | ورعشلا فا :لصم توكيدترو نلا ١ اهئازغ ضحر داوود ف مَكَن
 ارتتامعلارؤك نم دحاوارود نوكب | ةييرعلاداضت ل دباب دقركين دلك

 اهلك ينال ماعز يخاودو ظ ظ
 فذخايت ابو دلاكتاوكلاوماونلا | 9م > ظ
 كلخأ مبدأ وميلعو مدرتد -سأرلا | نيللرحاذ | كن مدوخام قعر لصم

 سارلاراو د نصراو للا ةنج | | أ ىذلا : مضاوملا فارغ ض دحر دق ىف

 000 7 امسإ/ىطو 0
 را ىتساى و نامولا كإ؛!تددح | ديت 5 ناوزلفل لغساىلا

 ضال راومسلاهرراقلخ مودك ا ةردطورلا ظ

 ريرتسيرادتساورو دير>لاغي | | اضادا>نبللاردافاف بيلحلاتارذعم
 ىلاداعاذاو يشل ]وح ن اطاذاذعمن ا | وى وجا نفعا ضل اراصانه نمو
 ثيدجلاؤعمو نم(رتبا ىنلاعضوملا مدداقيامو تارونلاب شح
 هصرل مان ورخوي اوناكيبرعلا كا ًّئ نودوانايودوار د رق :نيئتلاداد

 "طنب اولتاقيلئسنلاوهو هتمرَّؤدو هنْرَوداَو قرادتساو ا
 من 'لضنيف نس نعيتنس كلذ ! هيثرو ميرو دو ةريعةراد3١

 ا رملابرسلا ش نيعلاب ا

 12 0 سس م اح مح تحس سمس سيسبب و سم



 تاسللاقف 4 فاثلا ماجا

 - املا ايفر الن اجل اجلال حيل ىلا |(

 لستغم لا ضاحرلاور صدرا

 : ا ويرمو تيد
 'كلذرغج,ىفاعم ف لصالاذ ضحرب

 ةلبقلا اكلبقتمإا ديح] مانجو ميراهي هناا ل

 ىنعي هلل صضختسن و فرن انكك لاو دال زي ضحي ل سغلا ضحوا

 ىلا عضاوملاضيحار ماب دارا :اعاشلاب اًضخرامصَح اهضحرو اهضَحرب اهريخو

 لاشغالعضاومىاطقاخان تينبا ١ اهلسغ

 لسٌّعلاوهو ضحرل كيك افاوا | نعيلاس باعلى ل ثيدح ىف

 بولا ام ب رضي ّيشخ ضاميللا | ١ اهرييحاو سل نا لاقف نيكرشملا

 لسغاذا ١ ىااوبشاو اولكو ءاملاباهوضحراف

 هاكقحتقرعاضتو ل جرلا ضي 2 ظ اهولسغا

 قيد يكف ظ تلامس

 تانك واتما ظ لو.سغم ضوحرم ضير بوث

 افا وعوهووايا دعو ظ ظ بوثلاك«وكرت اماذا قح هوباتسا

 معو لعتسياماريشكو هتفكدلجلا شضيبلا

 ”اقررعلا ءاضحرلاو ضرللاو ىبحملا | | لوسغملاغحرلا عولتقتريلعاولاحا

 قرع لا ءاضحرلاو ىمحلا وبات ماا ليرت ل وعف منعم ليعذ
 قرعلدا ضوعرموهفاًضَعكضِحنا | | دوام هيلا نلابن للا نصمطت

 6 ير ظ ةلوسغم ىاضح ارم مدع
 ا

 اكلاذاىوكش نمالان وك 98 هاق| | قلجوج 2 (ضحر بوث

"1 



 ىلاتلا نجما هما تاسللارعف

 هةر فزضوزلعو لعزولعسأ ان ديول دا ضر ىلع ثيدحفف
 نبا فش دال مجولإ)!لقن# زل علل لام َناَقاَرَكَعال[بابَشلا
 عجولاو ليقول اوربخنل| صولا | !بيصي علهو قاقورتفخ تايرغلاب
 قياشنب ىلا ىوللالا يالا !تالعالا نة درونلاب ىوربو ناضالا

 صلع اعلانك ىرب نبا اناقةارعملا ا توابةاور نكوفا راهطظيوهو

 :وكعل البر طبلا جو صك لاول -نجأ نمىوثرالقف

 وجا صو داعاكتبا لق .مانيالَنلَكاكى وْيَع نالذ تام

 ىوللازويلا نوكشجولاتولازوُنِعلا توللارب نُوْس فلل ىرهزإلا لاق

 هناو ىوللارب ضوء لجرلاقي | لاقي ضزرق ايسوهوزّل لاب ىصود
 اصيبت هٌدتَص حسون توولإ دعو
 لهلبا و لرسطاعلا قيس نمشي دعا ف ظ ١ بجو ىلا ءناكتبوملا 1
 صولعلاو صوللاوص ولا ريا 3 ركع دعباركع

 لّضو نطبلا عجووهربخال/تبا لاق أ | يضزالللات ضرعو صرخ ركع
 لاقفلجلابب تصويدقومغتلا | ظ قاقىا انيطضرجؤعم

 فصو مسا ار هى تره صو وأعلجد لعتن كفل لو هرعلاو لملاٌوكَكلا

 "اة ت دعما سبلعا | قاقيو باول انا مزيجزلكلا ك
 رض و

 ليقو فلاب عي صواعلبد الاقي وألا ىرهوج )اق مشن انونِعلا

 ص/وتولاوهىذلا ىولل يدار ١ ىلا عجواوهو صولعلا ىف غل
 مقالعلا ىدداالملنا مما ع - نضبلا عاجوانكئوللإللاقب

 صخن ظ )
 لتعاثداحاروص كك طصاردصم اةطساوبرعس نمذوخامجؤررصم



 تاسفلاقف 5 فاثلا ىلا
0 

0 00 

 هل ووو ها تنا اجر ظنا اب اهقعز ةفاغكور اهلدلقتاجا

 ندا دلو -قلط_-ضخم يقل .لبحا ْ تق العلا ىرداليررزدلا تت رمست

 قانشاررظتنا-اجرد -رظفإلالقن يك و ازمسلاو لا سلا ودل امغ ا

 راع ا قع

وع لكشلعءاصو ع نعرضةلملا
 الويطساوزعسن 0 تاو ا

 ْ | ريغلانمخو ةزاز اود رايز زصالاو اكَض -شئالقاف عضوؤ فله

 دبع اري لباحا
 اةولال لق ١ من صفو لمحابىملا] ظ |

3 
| 

 0 3 هلاميعتت ماو قالطإرمل يجِلعد بنا
 ظ

 ظ ازوأ؟4 5٠م ( مج ازعل كتم و داثا »لاذ نيجلعما كلذ

 ره أ ىردا الميلعرت عستمىاقالطلا< لاح

 | متاكمىق سمسب ام اك وشل 5 | رقالعلا

ا 50 الوابل للا
 0 000 ٍِ 4 

 راع وهو انازلعو ارك عْركفيَر ردع اممباصااد اف توقد دليَبَك
 5 توم ةسود ل

 ظ ظ عجول اَهرْلُع اشو ١ | شاعرا ٠

 0 اصاضيار 0 رو هسا اال

 اعشلا العرج, مع ظ
 اهلعزخر ىجل 0 0 لصالن عسرقا لهاقت المعلا

 ىقلافاهلبحإ
 امهوو عادصلإو |

 !نسلائال باب دش 5 افلح
 ١ توم لا

 همم و
 اهنبا فرتهياعإت اد |

 ةجرتحو دورك هلاذاو |

 ة

 1 سم اما ل ما

 | | ظ | ٍِ ا 5 3



 0 كرو كاسللا-قف

 :الا ىلا مزجلب لبا زوجيو
 ع 0 و ةلبحيل تناكدبا كللام نب سنا نيعكور

 -نيوسعل| شلار عزز تملى لا سوسجماب لسا ةايعلام ابق ناكوككل

 ليك ملصاو لاةبضغىا لبيب اهسزذ نعام اتشق ترغت ناو ١ نم

 دوم مام اهل اورشبس نب لاذ مل اهل+غيدحاغابضق تفك ترتماو
 لب ةأم ]ملا تليحمجرلا ءالّسا نال شااذ اهنالئلصتلمل نا انه نع مظبامك

 - لمحت
 اا ل هوان اح ةوتن نمزاب اح أرح ظ |١318 ارا تلبح نماز هوا تمايز

 ١ درالبح ةً[مازق لقول ابكوتايكج ةلاحلا كلن دهاشي ثحو تلح

 :راوهور اي مك عب نجوت ث دعما ىف ءالتماو(لنعد هاما نطبلا مسانقمأ

 لجو عماشو ريو ارإ ديسطو يكلم عاب ١ ءالتمو ف عم وقلطا

 ليقوغبتنليقعتمكللز حدابحلا ًلتصا ب شلا نملبح
 نطبافىناناوارلودااح تع جرايتملبجحتأ :اماوتاليجلجي

 دييريتلجإبحاهنمورتتي قحاللاقف ا تارت
 دال و الادالو || ينموزخب ح ليلا شدا نمرطبلا خافتنا لايكلا
 لمع ناو لعل | ةريغو ءاملاو

 جدا نبك مضوي لجماةالبجل وهاذا ةفينحو زق
 تسقى ى!نااذ لبو كلدناكأ لوقا هجران تماوهو# را الّبصسنمو

 ريمما لبخ ٠ك: عقلا لكل

 راصتلكتيبعضعب هزة عيدااّبك شال قتلت ناونب كات قاما
 ةفتلللارحلاك| | ىلا تاراصفءابلابصلا تلدبلا ٠



 كاتلارلجيا

 لع! ملا بل ابمبش ليطتسملا
 ليطنميل مل بحلاو ىلا عاري تكلا حجما
 لسعو

 مط طابا

 0 جم
 لاقٌولوللالئاجح ابيذادانتنجما نصف
 ا اضل باتكىف ءاجاناهيباعالات با

 ”ياذلأ صحتنا ٌؤلوللا لبان نيورعملاو

 |لعرللل ابحر تعفترم عضا اوهيدإرا ت نوكيذ

 هلي

 اهلابحازم مب نالاجرلا ندديهارل لاقي
 أعان نيالا لا ذهتاقلل لاقي كال زكو

 صضارلا انف اعلا الجغا
 | بة

 تكاسللامعم "0

 ْ تل |ااولقوا ااذاممابانلعوماباحجراث

 ظ لبانلاوةامحلا صن ىنزلا لالا 1م

 دو كا
 اوه ىروقكزبخا قييضااو بحل
 ا 2١ قلخ اعساووقاخلا قبض
 ابوثلا ىدسلباحلا لبازلابلباحلا سمشلا
 /طالتخالىف كاد لاقي - .تهلل ا لبانلاو
 ا

 ةقالعلاىرداالا

 نومه د عركلاِإ اًبعا ورايا

 'نابضق نم قاطلبحلاو ادرك لوصاا

 !ةلبحتدحاو بنحزر مغ ب اوروركلا 0
 لبحلاو نع لت اهفالكل لب تيمس ظ

 نميلبحلابمل اهيبشت ارح نسبا ىنعب
 ظ 77 !!نآيضق

 !نتحون جرخلل ريس نب| يادحف
 'لاقفماتناكنيتلبح قف ةنيفشلا| ٠
 ناكر ناطينلاكبصدكالاءلا ١

 / مقلع ىداوكسلا ةزاارمابم
 موك كازوصا نمر صل[ بنفجلا -ىعمدالا

 ظ 2 ضو نمت عجم
5 

 مايل تفر



 فاّثلادلجملا 8 تاسللامّن

 مبىقلارلابحامف اكميابسا توملا لثابحأ | اهاللئاحاب عمو امتداصي ىلا لاما

 قولا ديص | [توملا نعامجى كيو لابحلا نمزمتت
 موهزخا ىاتوملاوهلبتحا مما لاةلابحل كش اذا دما ن

 روغضم ترس تول

 دنت عيت سن ناكىارحشل ال بحمرنا لاجرلا فص ىف

 نوري و لبحيسار نو # نم رك داصيادت ايلا حا هدحاد هركاصم

 رعشلا كبح | | ميمهتلا نص نه ناكى تى نمار

 ريثكلرعشلالابخلا | 0 كا

 مءارهرلاناكرابتلاليالاتاابحلا| | ةلابحل كشف وزلاىنحول لوما
 ساللا تممعام/وراهنلاولمللا ا دما

 3 امتلذلا ميلع ترضي داتلا ف | هلايصوا:لابحلا

 سانلانعابحو مّن نعز جب ااوغقت | |نيعلع تعزل امنوا بح
 لال زال مهملع تيرضو انعم ءإفلا لاق ا

 . د ءانعم ل يقو شن )باو اومصتعيا | ايفذخاىنالبتخاابفعقمل

 دوما( اكمزك للا 3 ' ويقف سا دست

 ءامهلامدو لهم ] حملا باكو هوربا نم احاراكوداطصبىا (بضلا) أامعولكأب أم ظ

 بشت ب رعلاودورمرون ىاضرالى لا !تورشي مهن الغاس)س فلا ُلمتَحم

 >اذيدجؤإطبخلا هلمغاب ستمهارونلا نسير امو

 زشوهادهرونىانيتلاهل ل حوهو ا ادلانمزحنا
 00 دوس ميث لشي ىذلا



 تاسالاءّقف كم ناتلانلالا
 نكتب همم سلا

علا ةداعن هناك-كراوجز جو 1 انف ايددسوتلا 9
 بر

 اكددناهاج لفادضعب مضعي عيني نا 2 لخغلاعةعصيئنلا ككل وبال

 انهم لب عزخاي ل فسدزب)ذالجرلا لبيع نم عوند

 هليبقلا كلف هاداممب نمايق لبق لتمه رام وت للاو ليعلاإبغا ْ

 ها ثمن خايف يالا ىصتنب وح اًعمنيدهاعتلا رشيد ب

 ااوعلا ل بح هفنامإل سلوا ضيا ْ لبحلا تيكسلا نبا !لصاوتبازمغا

 2 ةراجلال/نموهورضراأ واجي مادام ْ رد اكيرقلا بجو داناضقلا

 قصنلاو تامالأ لبمحغاب ددشملا

 ىللابح مولان دروانزيب ثيدح ىف ايس ناكيسسش لع ا

 قشاومودوهعا 8 مقرغلا | كلرتوهمثد المج ماصتعالا

 صابر ع كرغاراع او: فيدحف ١ ١ لشملا عنا برايم ارقلا عابتاو

 ةدوعوامالساللئابجرءاصتمرباوما | ليرشل لاب اذ ايءاعدلا يرح ف

 حمجبا عمجأ ف |ىلعيبابساو لاق بيسلاوا نئدلاوإ نارقلا مدداملا

 ازيبسصع وا قتال بجإمملا ةوغلاوهور ايلابباوصلاىرهزام

 لا ةقرطلاقتاعنززبجإيقو بكتللاو لٌوعو لكلاب

 تنتاك ساروقنسنانيبا !لابحلا ب تعطقنا نيكسماجيازر

 قاحخافرديقرعديب ولال بح. بابض وب تعط ا
. 

اللبحو قتولاو قعر برو اربح | ١ لصاو دبعو لا ]اة بسلا ملا نم
 عارز

 قرعلاميبشتنعريلا ف دوج لعنورصنب برعلا مالكؤ لبا
 لب اي

 برقلافىاع د ةرملعوهاذلاف | | ةزانجا تخف تاملوهو لبعلاا ينم

 اوت نود ليا 3 تك عاتمتذ ق نالذ نينالذنامهلا



 ملا ىلإ ا تاسللام فذ

 ” ويد هوادسدسأأ 000 ديعب هني
 فيرعتلا عضوماصاللف ا املتاوإباوتسلاو حطورلا ارعا
 ١ت اهيفرعس اكاهيلاعاو ا

 |ضيق رج ضلع | 2 تقالعاىداالدعاوقلاو
 لا اصرت اقمشم نمو صاسد جرخم ةحرت ةئرعلا

 (ضينسعرنع ب رقوهو قلعلا| | كلزب تيمس ىرعرّقو كك

 ظ سومر نعل نمأ | اهعافتر |

 "ٍض اه- ترص ينايوسلا ف ىفرعإ | ةقالعلا ىرداال يزن الأ كت تورعلا

 اس شتف - تحب يهادرلا لبد رداء اعطال(غلب ا خالل كيرلا
 : رتقالعلا
 00 نسب ايرخلا عرض ف رعلا
 و اخص اعوب:: ىلع تسيو عاملأد 6

 ” يي ومر ها ضعا يرض جرسي تبن فرع
 لمعلا ن: نص ن وكن اال محلا يع

 ابرسو ليسو نوكي نسرلا عك لج يسوم



 تاسللامقف يزس فاثلا نلجلا

 تنال تر واهل قرع رعل | امو

 فكرورعامرقرعلط سلا فرعا
 ترعا ةراص

 ١ذاترلعااطيب

 دي هلاذكوأ اكلعت نمثيدعلا ف

 ءهرع تددزجرسولا تفرع دميطلاا هكر ىأ هدا فرع

 افعتقانؤ ماسه فزتماد عمتانأ | دوك ضرون حض ولك
 ليقو لاجلا بشت ركل تناكأذا هب 0

 اهفعلوطل ءانرعاها |

 اهي علوطل ءافرعامم لاقل عيضلا
 ومشوراك
 مجودمكارت ل يشلاو صل اهيرورعا
 ترعلاكملر اصف عفتراف

 5 هليل نيلداص اذا هرلا ترورعا ما نيرا :

 رعلا ١ !(هعوتللاثسزفلاو كيرف رغ
 لاشجا كلوق[سشا الف يرورعا | | قنسعلا نمبر خدلاورعشلا تيم

 اكهىارذشتو

 قيطظلاجزكو ل بجاو لصلاىرغا | فئاشفانىإ كانالك بم نالف
 ميلاعاو | اميصاتلازبعسؤلا نوع تدنمفرعم ا

 لاع ل كوهو رع عج: لل ل نعال هاى اللاملا اوجريتورسنمللا

 دوس اعاؤإ ءدر/مياجزا للاق عفترم :

 تورعلاكمل ثرعلزبح
 هثلالابن عخيرامضرالكترع ْ



 ىاثلا للا ل ناسللامقذ

 اتاعماينلا فا بحاصو لاعت وملوك
 سكس انهئورعملا حاجزلا لاك

 لاعف الكم

 فرعلابتلسرا ىاادرعت مالسوملاو

 تاّورإت نم تلسرل قو تاسحللاو

 ةناروايغاكرحريفلا ترجم ريفلا

 تلدبات نال ل صا! ةلاطادااّصوصخ

 تروعل ||وقلطاو ءارنوئلاو نع تل الا

 تنايأةرو اهم نم ملااع

 دكود ىبكنعزواذا لجرلا لاق
 - نلاتنراعمو نالذ تراعم تجءاه

 تجار ىعمو كبةهنض نورت

 اتسمسال |

 لنعاهدوجودسانلا

 ةزخملا ]قو مهللاس موقلا زنعا

 لاقي جوا تناك سيط ىرلا تررعلا

 وذ دمه ارت در( نممسالاٌف رع
 انإرتعا ىااثرعلا لعل

 نص توزجو اضف رعتساوثاركستم تبا
 | ركسلا دض فررعلا ور كتل دض تررعم ا
 ومو نوريلاو ردا ىالخ تر اعلاو

 ميسورل نبئامهساوجإيودوجملا
 اًصواعمرزوكلاذ ورع عوهس

 ملاب جيو ترعب نال قرع
 بيبيطما فرعتلاو نيزوببطرنوع
 دنا هلخ ليو ىلاعزملوق تررعلا نم



 تاسلارعف و ىاتلاىلجملا

 وهام ثان لحا تاكا | تموملح نمدولم "رن صم
 سك سعت لم اكس لعل نافل عزل اهلل ءقاطءادزمات

 د ذرتعاوةفرتيواناذرعو !ةمالعبتمارعلاو بلا ضفؤوش

 توداعتنوم تعؤركل جدا | ماعلا تمل علا ءايشال

 ةهلشب اكرقد نأ دحاركشيالةر ومالا قطار دعي نالول عرادملا ةولعتو ١

 ١ نعمب ثراعلاو تيركلا اهيفرعيف ترمعت امك المالعا لابن او ىوام او

 ملاعوميلعلثم| | عمجج أ يلا نال ونعناولاو رعي نم
 اناتعورعم تيزاعو نيرصرمأ قاطااملىرداالو اهضرعتو دنجيلا ٍ

 ظ : لوعفم تيما ,ىرالالو قاذحلا لعيملاعلا |
 ودب ايرداال كال نكو اهل يعءاملا ةريثككرثيلا

 ابيعاروبصتص# |مليعر لا ىعساه
 فيض راوضتتو كوت | نعما ف قبشورتس يناربعلا فملع

 ١
 | - اًريضاالكى عاما خابالا مغرم سوينضرنع بقوهفاغل

 شدلعفقوا ذا فرعمانزذ درت ٠ ةيبرعلا ف

 أ -فرعيل ىينصرمئارلصامنعافع مد معارضخارقناك وه نايرعسلا ىف لع
 ال |

 3 5 1 ىنعمذ نعافعاولخما 0 اتركم ا

 ظ مقرٌسعوا مثالنع ءانداح اوصل صاررصم

 ع ةيدرعلا ايا.لعامالاءنَّرَع كازو مث وعم اس نم بيقوهو

 اةرعما نص لقنا انذهممسو محو خييرلا نع تررعلا نمو تنال م

 منكن ملصا العلا متلابتلصاعلا تعنت مثتا خالك ذيبخوا تناك ببط



 قارن دلجلا 1 تاسللاذ

 اهييبشريصمت ظّلغم نبل مولاسحلا راسين ليقرد رفا
 تقالدإاورداالجسيلو بطرلا نبجح لاب !تاتملحاهوىرشلا نيريتلسا

 تينرتمكحلا اقاوثالحناوأماؤط نييرشلا الحف
 مسرد! اقراينلا |نميرض6 ان مالحا نممرشملاو ورشا طسوقىدلا
 اهقحاالك ا !ثّضصاعئصلإ ايا
 !نيامانيوسراصريئاربعلاقمدحأ دمت رشا داقلاودرجلا 9عوبربل ,

 بلح رم ول هيمو ناكزتشكاو

 .ةيشاربعلا ىف هانعماضياوبرعلا ف ريعيو لوح خلط بظلم تلا بللا
 مانلا ف ايور ىادو | صحتك وق مص ؤ 52 نيم فاد

 بوينسردع يي رقنعملازجؤوهو | ىدثلا# لست امك تشن
 يرعلا ق ملحن م ,لمساؤ تنني تاب لحاَض 9

 قاع هَ يب فكروا فولح اييعالاقوزعملا دلو الحلوم مدخل
 اظيلغ ناك ظلغ- يجي فس لمار فصال ىرجم اوه

 مسجل صا ينل كاك نأ باط | اهب الع لكتملا قالط) تور
 ةاعضمنمتاسا ىرباذاومحل ل4 ملح عاطتس ىزلاريغصلا
 كي ازقن معو ندب ل ارنطاميف | ظ هما نطي نمزخ وو ىركلا مالدع ا ظ
 تعيكىرداالو ىتشو ىفاعتو كو وماي دال اوم الم: ىمصالال اق
 #نللا ىفا لكل ظ سرب نب لاق غغلاراغصنولاو
 امال وار وحرصت زنيإبرعسلا ف ملح اههضر دلع تيزالد امل ىدجلا
 -امالحإ ىار ملح اهؤَمَكْمَكَحَتل ظ ديو ف دلل يشفع
 قش قار مدونفعماجر ياخ اقم وج امل نيجرس زهاء غلب مولاهم



 تاسللامّقت مة 2

 مالحاي(ولواوكتمىتيلينوأجلاب |

 اهرحا ةلوقعلاثرارنار// وود ىافلا
 طين ارالاولعلا نعمن اكو_كايولح

 ف ةءلاراعش نمعال دورومالاف

| 
 امد تراعي مز وعملك

 ليقود نادرفقلا نمقريغصاإ سلا
 مسمخاوا ملا 0 خو عامملا مالت حاولا
 ظ نوكداال[مللاتق العلا ىر داماك تا اذاعصرما:عونلا ناشي دحلا ف

 ظ هرلااهلحواوتمسنما | ةيرزك !ىنعي اراثيدملاجاكنمزخاي
 ظ ءيلعزتنكة يحومف مكصريعبلا 8 ملبن ملكولاحايدارا متنا والات

 نودحاهرسفانقمادري عنووكا | اول تحال ءرلاوكجيلع ى جوملا
 ظ ريلعامقز
 ظ 2 يو

 ابنك ٌءام تلتمارتيرغلا ت است

 ظ اهتألم
 !كاهال ل سني نا كيبرخل ابرمكَحلا ظ ميل لجارمهو الح موقلا م الحا
 اقل بقثتين دودميف عقيو لملاف ءاملج ومال وه رم

 ظ سسكلا بول حينم 12 املحراصمخلاي 2-5
 اطر دنقلا فراولا 4 وملك 1 ملكت ملتي ءا

. 1 

 هدرا ا مزسلو كلفت ن ا لجمدالفسالا هراجو لعامل
 امو



 تاسئلاميفف

 ىذلا ٌلِمابملو كتدو )عدلا
 ىلا كيلع. كرتين كباوجطعر لدي
 ضع وظمو) اخ اال لاقي ام تقد

 وا بعون

 ملح عاطتتساإ
 ءاملا زينا لي ردت راس إما

 اتيييشت ءامدلا صرب موب لمعلا
 لمخغارهل

 ةلجرينعل+ 3-0
 كسرني

 منيب تشل نلف ىلع لح

 مشاهد اربشلا ره: عل
 اهلحتفلكىاتلاسرلا كَم
 ىنلكناتلاس ده" |

 353 دق لماقلاولامىا يلزم

 ءاريغ ءططيجاونيلا اءرصمواًعضوم١

 ربك طنحل !ؤ سيل طفلا بحاهي

 عيدرلاو يكول نوف اايتابنم

 ةاوك

 6 -عقر-لهةينارمسلا ف
 ىو -مه-ريصاخ زال زرح خذ

 مس نأضا- ىرق ىو - ع

 انقر نفك طك كك خا - بج
2 

 ناكيلقلا بل حرم دوخ ام عردصم

 بضع مدراشلا نمدذا/ا] ميلا

 اهركذا تاقالمن قش اعمال لقن
 انتمالحا عمجب اابقر امدحلاومالا

 عضإنه اند فىأراذاوُلجمكَح

 ىف هدابعبب خيم نإوهراقتعالماع

 ءاحلابنيعلا تارلبامونلا

 مخ مصر قوابداابقرلاحداذرمتَحع
 اوتو يؤبنلا نمزج ديد اصا ايورلان

 00 ب تل الل



ّ 
 ظ 1

 اهيولت رورخلاو ديدلاريفلاب لامعا لحل ل نمل وتتواوهو تيسلا
 ةلهااتهنروطتوتو ميتا ٠ْ هينويس٠نف
 ظ أهيل لل وو راو اوبهذ ءاونجت هموقر ناقحا

 سانا نعلكلا لسيما لوما ةريس با لت دال بليقشلاب |
 اذ لجلا فو يفك ]يملا ١ رامحواريعب نم هل زعإةحلاب

 هب تلح نمانض] يفكلا ى ليفكلوه لاقت ادلع تناكماوس كال ريغ

 هيتلاغكئاثلا> نكتول ما

 لصاوعلئل لجمال ماوعملا ١ | ىتل لل اجامل ينل ومتحلاو لوما
 حي م ظ ةئ ومو اورتصاخ لاق اللا هلع

 ل

 رلماح اهتيعب لاحالا

 ا جل ظ تاكرجد وهلاءاهالب مهلابل 4
 امسفنو تكد ا.سفؤؤ حرش نالذ لح ٠ !لعاهدحاو نكتمل واوا سلا اهيف د علا هس ْ
 موو رس دوهلا يلعالي باين مهل اقيالك
 عيءالالةُّلِقأ وحبل تااهظملاءاشلالعا ضي! لوما قاطنتو
 ا لسف سب لل

 0 خشي
 لج لاقا اك مو غنعاىا ىف
 | تعا ءانعمف تلالاعطقي ىنلحا

 كاسل 26222007 0
 نيف كيال عررقي ىنلال احلا



 قاتلا نلجا م4 ناسللامقف

 ظ 2 هلمتحت
 لي نيد املا ناكاذاشيدحلا ف

 اولي مضر لِيَ لَم
 نوك دع مطاق ليمادإله لير

 0 روع
 ءيلامب تعطنشتسا ىا قهاق بسلا علماحيو

 . الاقتفل بز كلو يتلا :لمَحا | | ةقشم ىلكفطتءبورمالا و للاخ
 . دارو ل مجومف خلان ومظامأ قيطيال, قلك لمان و ءايعاو

 لمكوم ةروماو_ شاوي ةنه) ١
 لال ترحب لاا ماح لامتهلا | | ةقدصلاب ازما ناك ذا ثيدحلاف
 لمح ا دجتنعادلمحا | | ىازم اهتذ قوس لاا: سحاقلطلا
 نيطاوو اتش نعخيامليسلالمحا | بسكيل ةرجالاب لمى نلكت
 «ىصودلب نم]4#ىذا !ليمخاو هب ق لصنيإام
 نطيرلواليملاوم السالف دل ماو | | ورتقشم ىلع ولك ئيشلا تلماححت
 ا تلح نغااداا يشل ٌنريتاد!ىسفزلع تاما

 نويربخ موق جد وبن يما ومرنسالا م ا



 كاسمللاّشف هو فاثلاللجحلا

 ط || علرتوأ هناي اشيعنف اناا لحما هي

 لي امال فاك اههساوم لاق
0 
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 رعاشلا لوق -اهئادا لاا م عون لجلا ا املا لج ىتملوق 0 ناصاخملا |ىلا ماعلا لقي وهو ع
 ظ تناصا وو جويتمل تاااذا مجم كهف انوا يم ئه
 ظ علأ دولا كاتحرلا فضا زجتو ١ كسا يعجن مشير لل لقحاو
 5 داما وختو خازن وملوتبدال| ب نيياسن العسال سجن عواانم سيلف

 ةادولاكتئؤالوق كاد لعل ديا ١ مله سيل نيلسعمت
 0 لمحت البا د نم تاكو لجو لعمل وق
 ىردص و تسإاللوق١ هيد قنا رخرتالئ باد نيؤلووانعملاق اهضزد
 ىجما قعسأو لوقو مماجنلا لوا 1 ما صاكملث اهقزرد بص“ اهناهقندإ

 رعشلاىعمممقأاطخا او ناخ لمح اهرهظ
 اهتدا امدنامإ كذنع تن اكن انعم لاحا عمجل اول مح لم

 |اهتلحوابتلبقوىرخاتنام|تذخاو 'نره ورايت ال الكلَح
 | ةيالإف اهيلكريسفتو كل 5 رتص ارت ف باودلا ثم
 ظ ميلكلا قو نئامب ىضرب الامني ليان جا نا هلا نوكيو فره

 ركيعو اميه شف ىلاعتملوق | | الجر يمل عئخلا
 0 تاما مآ ظ هيدزغا لازلت لعل
 اك قناوكيع زيلع فيتا تلك امك قالوا بمال
 0 ود لتاقلا | ْ ايمو



 فاتلارلجملا 4 د #0 دل

 ابنذابعت ةاربلاووارساوثيدحف مالكفق قالا قرب ززهامالكف
 تكرح تعرسا | ذا ا هفاكت عرس قا ْ نييناجيلاا
 ش ريساةرشلا هند | | ابورضدهيلياب نولعي موق ةّزهعلا
 لصامم لطرف عّدربالج ظ ريع وار فحوا نيطق ل ملا نم
 ماورلاب ضخ ءارغوعملا | لمي ماسلماع
 ' يا موقلا لعن الذ ٌلصْعأ .| حشرف امالعزع ام ةيبرعلا ف لماعلا
 لهاوعورهزالال ا لجرال ل ماوعلا لئشلا ىف ئ شل! ل قورجو بصنوا
 اماعاهرحاو اهيقاوكرتادلا باررعتي( نم اعونرف ثدحا
 مسايرلاو تدل قب لمااوعلا ءبهّلعو هاذا غلاب لعل بلع
 نودةردص,_دلماعو ىئرلا صاع نيِلمِعلا هب ليت يزعل نباىكحو
 لمعي مدالل ماوح عمو نانسلا ميما نوكسو نيعلإسل
 ءاواسم بحل ى لمص قدرطا (ٌتينَعبو كت لمحَر قو ٌنعَتت 00 ممن لعام | كلوقكنكمانلّكشتاللاقي
 أ نلاوهز يقف لومعمبإ شبلي ظ كالجا ل ْ
 رياشلاو ل سعلاو نبدللا راع ةعوبطلا يلازم
 | طرقو ىننولد الكل ةلاقيالو لمعلا
 دقانلالمعيلا عاركلاق لعب و لجيل عوبا
 عملا لمع نمسا اهي قتشاروبرسلا
 تالهي

 ايد تملرع ا صوص+خ ا عررربعلا ف لمع
 يكرم رعبا راد قلع
 بعتا-يصن بعت -قتعإ لهب

 ىللب_ىلوتسا طلت -ىلتبا_دمهجا

 ) -بيصا يبا _ىنعت يرتعا
 فقرتعاو طلستوىبوتساو ىثعإ ىلا



 مذ مع فاتلارلجيا تاسملاعم

 اتليف ولاة لماءومفالكلعَي| | ل جراارومال وي ىنالوهلماعلا
 توا! نهىنالايرعتمالى م رعنا ىذلل يقنمولعو كامورلامف

 .ءاضالو البط أ كب كم هوق فو لماع وللا زق
 انكسدز جند عج مالكلا | ١ لامعا عملا هز مفلاوتنمملا لالا
  لجوايوسكن اكذ ٌولِجَم | | اعل عماعلا ىلا صا نع]قنوه
 لعل جر وعم ويك زحرو ل عوذ | | لوا معاو_زحتساووزيغيلعاو
 لعلارع عوبطمىا| | لامعالاو كوي اهالي لع
 انككنالذلّككعت مسغنل

 كلملاقيو ل علا يلوت ليمعتلا | مل لعن ناملاساذازيخ ناله عسا
 مص! عانالذأ | ببطضا]ةعافزعلارلا با طرمعتسا
 ءانياجعؤام اذا َتَيِللا نالك لععتسا | |نمإلعلو ذا نالذليعتْساولحلاف
 مكءايلااهولخدااذا لمحل دلتا ناطيسللاعا

 علاوات ل مِعلاو ليلاوميملا ضرا ميلا عقرب ج شيدحف
 ادذالعلا تيبجاجرو لملاثلاحأ | لامتعالءءملاوما نماهولمتعل نا

 امتنطانؤجر الغ شلك ت يبخ ناكأ | ا مود وغ ا ىدل معلا نعل اعتف الا
 لمن نع كو:صاخيشلا ف | | مقلحورتعإر زو ةرارح نبل حجاتحي
 لاعلاوتلاّصعلاو مهلا ود لمعلا | | نخا لبلدان هكا دوو رتارحو

 هلك ىنايحللا نعي ضلالاعل اعلاو رمل
 متلمكدوقل تكل افرول امرجا| | هربداذاانكوا نكف نهذ الخل
 اهايامتيطعااذ١| |ملعشإو.ناسلو تلاومبأر ل عاوممرغب

 ١ اعملا و ءلماعملجرلا تلماع لعن دررذ لعىرهزالالاة بلع



 فاثلالجما هر تاسالامقف
 ىوردورا يلا ةخلوهإبقورا ساكأ | و ءاث جو كاجو نجت حمَع
 - لاردلابىدرورا دج عه يضلاوردجلا الما نه برضي للجو تا لج
 لخد- قرخي طق ةيناربعلا فلج حرص و نابا ذارمالل
 لتع برت تخيو لجاذ ناك عجّلج دوسيجا بوو اءاخصو لما
 سرعلا ف نين م سوؤسع رابكلا
 نحوالاقو ءاضعلاراغصدا نحل

 دا لج ةرحاولا ا طااراغص

 طوبا و ضعبؤ مضعب لقعت ىع
 2قالعل اور دال ل جوكت تلا ناصغاو

 و و لح .ينايرساندج

 رش مس -دعسو نجاد ناكْرَج

 | و كس بريموهو ٍبايْسلا نمداقلخل ادا سجيا
 در تدر نموا باك تع ةرقعملا طول ا داو تيسراغلابدا 7

 جيشا ضر هن ريطبنلاب دان كاهل لاقو

 ديو ثاقام هييقوئش)اعاىلا| تاني بلاص ىزاادجَرَجلا
 اهوامعينارع ميضرا مهلا عئدربيخ ريوس دو

 ليال ا ص وصااورّج للا بلا
 ةقادحلا لصا ىف جر رتب دج رجل
 ةقالعلاىرداال

 رتقالعلاى دارا لحل

 هللاق مىبلاناريبزلاش ير ف
 ىفقلاق نيل علم رفح ءاملاسبحا

 معراللال وح عقواموهوءاّدسل انه

 نمراعتقال يل

 هيلاججاةحاب قموقيومها ىزلعلا
 وحنو رتبارحو قلتو عار زو احن م

 ىانم ]لك لعمل قاطإوأ كلذ
 لعفل اكتاكب رض

 حاينينلا# اعسلاهأهيلعنيلماعلا

 ع اسعاماعمحاوامب ايران شاد دصلا



 تاسللاقذ 4| فاتلالزجملا

 0 ربت 3 نام نيرتس هاو نر سس

 ملعغب لصارما اجى ارعإ نجل عوه ظ مهصادادجو انج هني لخلل

 الزمالاٌدج لج نامل ناجإ خل مك
 دعازه ل لبرومالاىف دابتجلالا جملا ملصلاناوادالجلاودا علا
 نح نمرهج ف اقتشا هني ملا د جرررصم ولا

 فاراتالصلا نيب مهجريسلاف قجااذا لصاتسلام و لغفلا ةدادح

 ١ اند ايراصلصا ريف عرساوريتها ظ

 اممالقن عزله امتهالعمزالي ثيحو
 ْ هج نمل علوا قنعف ةدالق ةّدولا لها ادا نجا ة مالكم ٌنَج

 | 2 دهتباامواٌجآام ها نيريل نئيتقللا تنام جرا ةليدج

 ؤ دع يا نانديدجا,هو قزاملا ديللاو ةداقرلا
 داهتجاودجا ةراصادا ُلِدحيَّنَحا حض لَجأ 2 اعطقامحماك

 يصلنا مهنه نبك ى ا لهاا جك١ | ليم الاف حل زعل ضيف نحمل

 ظ زييقلا | | ملا سكب جي
 ؤ دتشإمال سرج داتضلتحو ب عتلا رجل لصا ان
 ظ ءمكحا اقم ن الذ دج | دج نصا ناكأد الغ ال5 لقاع

 | هيقزكتااذريسافدالنّدجكا | انج لزطاضيقنمسل زك سيل

 اةجآكلءاهانعمعل نجاد عنج مه ع لاب و هكرج با لعو ققح حا

 اادهردصا ادع اهبصتو كنم| | ققحُر جاو ازج ندكو نجي فا َرَج

 اديريملاعٌنجملاعادجوملاعلانجأ | اجامل ق والاجمل ةئاجلا

 | اهفدباه يبرق ماو ىهانتاكدذبأ وصس يرصالف اد نس تالذ

 لالخ نمبمفصيأ | -لرهالب ّحواقحسلوقاىاردصا
 1 سل سس يس سل عسسل



 تاسللاركف

 ململقلا دوج ثمعرعنبللاتيهانلا

 عطقل رمان هإكب يعرب نمنيللا
 رطملا نع تعطق اقل لج نسا

 اهبل عطقن !اهامك لج ةاشوأ

 واهيل عطقلا ىلارهودو لجيتقان

 ظ لصاو ءاميضطإل عرصملا هدو دجملا
 5 عطقلار جملا

 ثيل سهد 0

 ظ 0
 ْ نذالأ قطفملبالاو منخلا نما انجل

 ديرجت ف نموعوطقم ليرج ل بح

 تلوعفمنعم اهنالءاهإلب

 اهجنيح ةلريردجو 0

 ربداردو نيج عم وهو ليلج- بول

 | ذا عطق ىإ تائاجلا لجسد

 من صو طق ليدجس بوت جياع

 هادسنئيينكلؤيوذلا
 د

 فاذلا نلجملا مه

 ني درا كاب يي ئذلاو ٍبوُفااّنِ
 امزالزعفل ا|عجرترميشلا اا رمرحرلصا

 بوثلاىلا بسو

 |ليدج سبل لكس او بوثلارجا
 قمنمءءاجاماماف عطقلا لجل لصا
 كلب لثملا اعف عطقل للبقي امربنع

 « انناهكتن تع طوطخف دج و

 عطق ى ايدحّلج ديدج بو

 ةةلحوهٌلَحاوانيدجراصئ غلا درجت

 |ليدجوريص ا ءرجضسإو

 تناك( ة احرار نك هنادتق اننا لاقي
 ريساىفةداج

 اهنلا )يللا ناني دجلاو نان
 البا ناملم الاي اكشللذو

 :هصوغالذلورمب كن د معالمليدج لا

 ليردجلاب توملا



 تاساللامقف 8 قاثلاىلجلا

 ىقداوجعمجلاو قرطاامظعم#داجلا | | ميناج شلك ضرالا ىف ططخملا
 سلب ءمظع م] و قبلا ءاوس ةقالعلاىددا)

 حجت ىزلاظعالا قرط ىجابقو ءلكدرجلاوٌديرجلاو نيا نَا

 ءيلعرورلانمدبالو قرطلا | | ميف عستاوثل يدك ءلصا ضرالارجو

 ىانيقيرطاّرَحآقرطلاذه| | ليقوظيلدلاضرالو2!لقو

 امهاقاوءاوتسا ارهرهَش وأ هوطوا ميلصلا ضرالأ

 ءاولع ةظيلخلا ضرالل كيلا
 اكنعمطقت ااذا ضالكتلتدجا ليج الذ منع والد لج ءاضغلا

 ةقالعلافدداكتحضوورابغلاا | لحع تالطال/ نما نهد كاكو

 نعضوللاةريج ابل ءاهالب نجلا صاخلا ىوصوملا
 رز غلارتبلا حليق ور كل مءالكلا ىوتسمملا ىا ّثَيَحلا ناكملا

 ءاملاةليلقلا حلال يقو | | لحوتطيعم نبديقعرسا شيدح ىف

 عضمف نوكى لائبلمضاابر لأ | 2 ضايكنمورج قمسفرب
 ةقالعلا ىردال ركل اريشكأ | ىارمال مرج نالذ بكر لاقي

 نوكيءاملاوج) قو ليلقلاعاملا لا ارايأرورقيرط
 لاقو ةقزلعلا ىرداالةالغلاضرطف ١ | لج لج اوءاسلملا ضر اكل جنخلا

 : مي قلاءاملاوه بلعت مزهلاب جرجا و يما غلاضرالا

 ةاهاكوا ا عع طقامغن اكتبايو ردح زاغم يلصلا ضرإلا

 ءثكة او نجل اعوزل هعادجستنم انضوسوسإلا

 ةقاناكاذ كو عضلا باي نيللا ليلك اوبكروا ضرالل ين جاولع موقلابَحا

 ”بواض ل كنمور ني قو نادال لمللا ددح
 مس
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 هدسيسسلسسشلا

 مصحو ءااوحراصو

 ظحود ىإرحيوذ نالذ

 !اءانعمرل العاص تالط
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 نجل جد
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 تناسللإقف هبا ل 0

 ضحلاراناإ حوركلا| ٠ ا ض ,عرعتسوغيتناربعلا ف
 مرسي اىم]عاذا تنال محو تالف حب بعل د راذلا مرق نحو عم قَد

 مهجو ش دخيناكأ (وهوتوفايلاععتيناإ اربعلا قركد

 ظ الد سشا| ذا كمامجو حلك | ”ةزلافركمكن هييرقس ناسا

 0 حودلو حلكمبا | مها ةدش انعم ىلا

 شرما نمربكا لكلا ظ تايرسلا دكت دجوام
 ندنرس كو كشتوق ظ ظ

 كاد لكت مراحل اديطر ب ع نمدوخ ام عفر صم
 ادن من نعش رع :طشاابمسار دكا : ءاجللب نيلانلا
 ظ ةكحص © - 0 0 1

 ظ او لعن مزالي تحو كلاملص
 تاقلحن دياركسؤخأ عقفددصم ظ اهصدحا ةلطلب

 مطقلاو ودكاريناعمو لصالو اج ا شوري نم سفت ناناللع
 9 .يلالقزوه خاسر لقفنرض ١ | اح ركل هالوطو تركي عد
 ظ أو تزعم ماياوباو باياوناٌرجلا ْ مقشعمباستكو هو

 بسنلانالا ادجرجلا ارم دو لجودا جحا هف] انسالابقركلا نودمملاب

 بلاغلا رقوف اع عطقنل يل ار صواذا ورجل نوي ج نق جركك ل بقو

 تادجاهعمجياروتاو مالم هيا سدكتف حدو ةلج ولو رفاعي
 00 ملا دكا ظ شر خؤتفرشرخاه

 النمل انعم نمل قل صا قزرلا | حراوهغ صحو ار قر نمثل لك

 لول اكوام ف ام ضضعم حكرا
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 آ00 0 ةدويدها جلاد ككرا ىعتن يار لاو لف فاد ةركدكدتع

 هلالي منن دوب |« 52 ٌنّلَم اهرغو ناسنالو تيا لل :

 ركلو هتكتكو كعضو لصلادكنك| 2
 | مووت ظ بول غم دو نكس لجر أ . ا

 كال شو ركركلاو | | جلا اهبل كرك ل ئاسلاثيرجلا ف

 00 كك( الع فلل كيك لاقي باعلان كك اذهب 1

 ءالجيد جيلا | كساد ناو بعتو [ىقتسا ذا

 اككلسمااذالتكاو لجبال هقندرو
 6 لاوسلا يقرثويالا 5 | ناكوول دكر عرسل تيدا ف 1

 فد لكنو نيكل هى دفنت 1 ” تايعتو كيع ال صارو

 000 اك نيد ور ط نؤط ادوكيمايبمعزن دلو هليل

 يس كرك ىف لصال لئاسلاو لماومل ف كلذ ْ

 | ٌنكناعمْؤ ل صالوهاذه ده بلصئس'ا رعبرف لاش فو دصاجملا

 0 1مالنلقتوربف للفساب ذيل: اذا

 - تياتاعت موق ظ - 5 |
 ا
 عسسل حالا مسساء اساس مي سس سس /



 6-50 مم نانناللخا

 ةقالعلا ىردالكق للا بلطف ةوعسلاف ١ فا كايد قوه لاقي نابض لاا
 عيصالاب ةراشالا ا لقذ امجولا هترقن تناك قف لقو نابضعأ

 ة32لار طولا ةدشلا نك .١ تاس قل قاونل لب سضغو مجوت
 لاقي مالا افيو وخل اواخف نيصملا] نلاكت ابريصلل رجل قاونل
 ْ !ىلل نكن كروه . نيعلزثاعىا نياق منا

 ثادرتان كاع ركتكل دبع شاف | 2 لالادلهالفعءاعللا صضسَملا
 ”ةاميالرجلا نم قزرتامرومالا اوجاقد غو ءاملا بيف رت لْضَورقلا
 كلا نص ظ جقالعلا فرداال# 2
 دصرطة ككساوهرسكوُةكَيهَّدَكا |تفتحاوا|قناهزذاوكيلضلا تقتن
 ع 000 مالكلابرناسل ككل ترق ارضرالال ل ويسلا ترج ذاب
 ايات مرادك !ملقنام لة موه ءاملا نص شارف بسبع
 تحل «نيبعوب لاق | | الاب رقكو روكا نكمضوج نالناملاقي
 عسو اذان دو القل قاخعسا ىلا كاف ةعا هوك تاما رتمججلا زلاو

 ندعاتوم.ل تاني كنيدكا ١ اهنم ظ ًءامو اركي يبو
 ةظياحل ضراا تكا عطقلاو كك | | فس نيعلاءافق رب كلا فرت
 ظ ءتلقاملوقن وق امهفصغالا لكما ؤ بقل كح قد رقن ينايرتلا فن
 0 فاول ردو نكمل ضال( لي لكلا | ١ 0 رجح باع مداخقانمقرخ

 ل ظ 5

 قارلا دنعشماعلاتوصانكاب مط رصسسلا سك

 -قدللا نم عونرزن اكمل لكلا / لق ب نجوما ةصاضا

 ئاوغلاب لكلا. ةرككق اقدر يدك ليركا | ةشيألا ركل لقت بعتل مورقناب ديدككا



 قاثاسجلا ملعب تاسالف

 متانلاهذخلال عع
 مادب نمو امسر عمان كنغنب ل وهن
 مساق تا ئرجر سار لجرلا برظاذا 1 اوصلالعمقن ملاذا دي

 مفرط قازلاوهو ناسللات وصقل فس
 رقنيق هبي وصيرف نونلا جرخ كرملا باصاادا

 مياىلايا ومو جو بح
 م خزي توصوهودزةزرب ةايارقت ققرياواكلاماباهخ جونلاو رسجلاف ش

 اًناقنااعب روم بانلابلجرااَرعَت[لاقن/ سقنلا قرتضغلا ةمهزلا نكد هلاوم١
 امقيو ١ لعرقنلااوقلطإرهنلاب تزخااذاذ
 هيلا ا/ا]هغتسيلالانيجوإ قت مداصاام ظ - ضن كانه نكيمل كادلاملا اباهد
 كدا يفرةّني ىنلاروصاروقانلا 1 يئاوصوخصت ىارقاوس ةامر

 نم فرقت ناذافىلاعت لوقورغتي هنعرنو ةوَدو ةرقنتو ئذلارقنلا
 يفزع: ىنلاروصادوقانلاليق| تحب انعم قنوهدع تحي ك لدلك
 نوكينن(يلوفاروص»فؤفندا | 0 ثحباقؤاطملا بويعلا نع
 برا خلا نالأروخات روق انلإرصا يعم يح
 مقل نمتوصاىأ متماضجر اتخلمت

 قحدعقلا امذ ميرضو ّفَكف ل نسوا اامهاعد

 ست اامىارلتق | | رايتخالاو هولا اتقن الع موج يش
 ةغلالخابءزد رمش لغم#رقنلا| | اهنهوانهجرمظقلاد 1

0 
 ار ند ) عاظن ةدواهداذغانوطج ش0 تاو نير

 تلزم

0 



 صو اهاهيشلسمإ درلا يضل اهلاصا اياكشم لح
 ءاملا يشك ىلإ لهن م قتلا ررادملا

 لقفازهعاركرعضوحل ا اضيارقُتشا | | لهم غضسيل
 ضوملا ىفارتيلا نم

 ءاملا ايف عقتي زرت عنا الص
 ناكين عقود مباعإهن ةرمْس زجيلارقن

 سو
 ااهيلاعبل يرعلا نم قاعات لات فقنلا

 تانيلع ب رئاكى ظن فجور ..|ةنتفطسولا نوال اعالا لقتل
 نزظيديبل !اذاحرلا نعي نفعا اكرقل | عصع كانت ص فاسأل ١
 نبع قاونلاع انلاوعي ضايوملا |تداحتوص ىلا «لققاذم ناسا

 ظ ند لشمى عند فظن ىورو كج ايعربإ ثددح قنيلعلا دنع

 قال اطار اندقوتعزانلاقانملا | هماباترط عضواريقن نولظيالف
 ضع عجسونأ نحاول كناكءالفلاةتجلمأ ٠١ ظ لاح وءاهةيتس .ايسنطابرع

 1ْ ميش حوقولاو رقم رجسغما!دله
 سرور قلو شيتفتاريقتتلا ذععر منلا نم قنوهءامىا فر ملام
 مهو عتتفسادلاف مقا كعلذبا ١ ايف ىذلاءاد ىلا قيعشارتبلا
 | ايون ين نيب مزلكلا عجم انما فص اقلاوميبل مضرعْلاورِلا
 ظ : ايضروماوأمّمن داحا | ضرالاق رفح سارلا قضت لقد

 | ىررخوتو عجوتاهتامئتهادلا قاتلا يسم )تل تماصلا
 2 7 0 ل اع هوو ص 9

 ١ ةلغمول همياصأو ا ةرقش ضرعل اىناللا ١ «ىيعد ءأملا قريخكرتب رغم او
 5 ا :
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 ةهلا 9

 12 ا ا سب سا سل م حل مح ع سمس عع حا



 قاثلا جلا 14 فاسللا هذ

: 0 
 اهيصرهن عضوللا فنذد تاك

 اربع اان نولظياملوق ىف تيككلا نإ

 | تيسروس م اريقنلا لاق
 كاقنستاطن لفن تدعل

 اىحوخبو رجلا عرضا نع قا مريقنلا
 عب صعنلا ثا مناكرقتناو نتَدَعو

 شمل دباقنلا نماصالذعجاضيارفلاا | وجبشخ صيقن ىلع رع ثيدحف
 ١ مجلايى اقل ١ ادعجو ةارلل دو معو هتت مدجأ

 2( نخل لام يلع

 اهطسوفىنلا| اميفذبتنيفرقنيةيتجرصا | ضارب
 ”تازلاطقلانضفااه.هنلانمققنلا| ١ .تعوخلادرو ىنئاوهو كليب لضيق
 بتزيتنفعْر حافلا صاريقنلا بي لهتلا
 كانا عابتازيقورقن ناي قفريقف
 ملعابتةنرقحمر يقرر يفح
 اصواقن ورشبو حوورم ىاريقن ب لاغمل

 ا
 بشل ىذلا بشخلا نهرتملا ١

 1 اهركارشقنبى لاش اقنلراقنلا صر 910711 قربا يش هيروتع ([(هق قة يس ل
 رقنيه الى رلارقنب عيذلداهوخد | .اهغص كاذب تيمسراقنؤرعشاو
 ءايشالاك لت | |مئاطلارقنب ةنداحلا ققتلابا هتلخامو



 تاسللاقف مممثا قاتلا للجملا

 اهلقريدتسمةككشعساغلاكئديدحا 7 2 أرد
 مرلصلاِضالوو ةاجلا مطقي سلخ رض

 راغنللاب تيقن ىلا ترقن اعد

 لوعيلامييبامسكس رن
 وهازه كلن[ رقن رقي لوشلازئاطيإرغذ

 عومسللا توصللرلصلا ىف لصالا دكا تعا كادر الفرات

 - ةقنردنع ظ : ءاطيافاسويعد
 يرزقني لال سمو اطلاراقنم | ١ لقعإ يال عجن ةيناوبعلا قررس ١
 اعصءاهطقما | ةناجفن عا رتاطإاقت ا (ىايس رشا ١ منإب درمسلا ىف ىسا

 7 يع قلن وزح قاع دك طير تنك لْيش

 داق يشلال عمرقم ىنغل 5 ظ دن_-قاغا نس

 ممهمرزموه ىنلارتاطنا دم نرتئقا-قلاعت

 جدع هدالتيدل تنعي ةإؤ عوام ل قطن
 او 5 ةويوعوعا |ام بي دوقلا باصأ ا ْ سقس

 -الايناكو راقنلا دوو يوك عضور صار

 يري بلل قرن نعوكد تعا ايحلئاطا طاقنلا لعل صلا ضر

 دزشالام ف ثاياهاودوجاميفخت ١ تلدلان (يرقوهو
 ظ ,دمور لكل يريأم امك راقب بوفاضدأ أ 5 داقنملا ئةو مجال رضّوتلا

 | اي ايسر قب |عجا وغرق الرد ىباثيرحا ملا نع دال ت وصلا

 | 2 معصايسمزخلي داب ماعطتم ميرض قرف عي
 4 | ةلغلاف تكا اابغملاو قنا د ةرعنل وا هيج قنيسافلاك5 ةليدحراشنملا



 فاثنا ىلجما ما نامسللا مقث

 رمال صلاراسإلا و طايرلاراس
 اًقاجءانعمكبو)الاقموماب موقلا ءاجأ | صحةطساوررصع ن<ذوخ اع عفر دصم
 برعلا مزلكفر الوم ةلخوم عي ةةانافكتؤقاهفالتيمح عدا رق

 داساي(ىف ننروماماؤاجرلصا قاذملا ١
 ىلا قزم ل حامصزم تافيعل ثيجي

 زوجت قا ف عقر مالو معي لش ةراساوكسا قسسايؤكسا -درصعو
 ا طارح اذوب -راسالاب

 ايعسحازصا قلنا هدا هيسأو | | هبةشاه طر اصح ناك دشاواس
 دةصالدص نءادضع|ن للا نسجا

 قاخباو لقن ثقودءشمضعبب ا يضعب
 نسمسحا ام ىا مرتد رسام نسحلام

 ابتقارسوتذلا لفلو لقلب لش
 ةعب لقب ىإ مار كال وشل نه سار تمي وزاسالاى جس

 متضرب لاغب ياو كل

 5 اانهايتا باوند تب للا ف نبع هدة دكه

 روطاموروساءاجروقلخلاةدشسأوا منو لشن اون اكوريس ياوتشنمو تاتتكلا
 و لاص و الاو لصافملا دقعلبلش شي طناوزكم نيخازكر مسف حلب
 قلخباونعمإ ا]قن نمو .تارلاكلنكأ اؤسادوريساومفاراسو )ما ]جرلا ترس
 عسا انلش انقلخ نحت لمزنتلا ىف ىراسوئينحا عماو
 ومو ساق ةءرقلخ الش كا ىلا ريشا نكى ا ساشا

 نول دال طهرورت ها ريسا نكن وا لق ؤ سوي

 مهل ىوقشسرن | ةذخا نالزيساورعلا نميسالا لاغي

 تسلا مناطبتحاوااوس لوبي تلفيالثا قلوه اسال نم قنوتسي



 تاسللاقن مسه فاثلا كلج
 ل تأ

 ظ طناترزاتةارإنامتسسلاخداان]لذ ترد

 رازتخالا لويد و جلا كلاب ةرزإلا

 ْ راذالد عمرنا

 ظ داسوّّداسولل اولاقاكرانالكقان

 ظ دان الكرمل اور را

 كلتسو كاراوام لكرا 9 تعلم ضداخا نم اتعاي«تيدح ف

 ارازالب فيو ثا لعن اضعاادانالا| دقي كرولا شوا هاظقناخلاو
 ةألانعو سفنلا نعا ١ ةريمشتدإراليقو ءاضللازتعات
 عتفام كنعنفل رقعلا عم ثيدحا ١ رمال( نه تدهش لاقي ةدايعلا

 اءلهاؤانءاسن ىاانرزامن مل ترش ىا ىر

 |اذنم تيعضارزألو وعلا و عظلارز ظ 000000

 ردا وقت نازوجورزملا لرد

 : رذاتنا اًسذاتمتر ادم

 كد !نيرول لاق ثعبلا ثيدحف
 اغلاب ىاارّزوماصن كرضن»١ كمود

 ةعساومناعا ةرذأو ةرزا لاقياسيدغ
 هزخار) ذص١ ةلشلاوهتوقلإ رنا

 ءيلا ل صيالئوصمراصراصع ١ ىف

 يوطوا ىززا ميو شدا ىرهوجلا

 تنلادامضعل موب ىوقرزات ةعيزلارزا

 نكشاو قحالت و

 ملصااذاحو هاواس ّيشلا ىشلارا |

 فداحوىواسإ القت ةدوقل تعتلا

 قحالتفوقلصااهاطتعضرالتمالاَرَّذا
 نك ن عضال : تا ضن نموا )هني ثيحووو

 ٠ يطل وح دش يارب افرذا | نكت امون سساور تاكل

 قع كل -طاحابزا تارا فرز صار اصةرشو ةوقمل نملالاقلنذ
1 
| 

 لّشنإ-_ىوق لس ةدتلاو ةوقلا عم



 قالا لجبا تدل ل دحام

 : .: مقوفام تدع
 فطام. رح لاقي ياا يووم دي
 . اهلجياعارحمَزَدي قرع .مزيفو مصاخلا ىلا

 مشاة طي تحل ىلا | مياوطاح|قارراووصحذعماولات

 وول مي هريس

 دولا اولا ميشّتل غلاب سم مئاكتا
 04 غلا كاد جةاعقسانلا ترخنت اهلي خود ةروصصو ةزوصعضرا

 هانعموا دج تسع ترابها فرصحا | معونمم قوص ارضرال(ن ال روطم
 دكر نجما ضياو وشل طا حلورصاح ب لجل نم
 تابذلا ىنعئريصحنمور,ضخااصىا ١ هولا انو تيقح .ةرصغخا ورا صحا

 ترايلاوعريصعلا نوككنانامعو لوقا ١ اهم عمر وربعيلا ل عوقلت ةداسو

 ظ ,ةيناربعل اذ تابنلا عربصح نم احمر قم ثخيو لصرلا زاك عج

 ةينايرسلا قرصح تدجوام هيمو ؟موهرش مل حرلا داكن وكيش

 سنا ديم ىو طمعا
 هطساور صح نم دوخام عر رصم | هل هلدل عجرم هج تحل و عزنعتكب

 اصيل ارتحل لل عمذ, لسالكأ | ب فان وج جيء اكو هواراصح

 يلا 2 ةصصاوارضحر هيو دضربعبلا

 رزنُمم ار طبكن ناله ورععرازالأ راصتايدهلش ظ
 ْ كاد ل 5 ْ طيح كالتنؤيوركديتخحاززالا | ققليوريعبلا بر صيرفصتتق رمل ! 7 0



 ىا)هسبحا ضرما ناك سفزر صح ر قف كلو ةورصاحوارصح هورصجاوقت ٠

 7-00 ا «

 1 مع ظ فاتلادلجا

 ا كمحلوا هيرو: ةجاح ضو شان بويجلا ثيركلا لهو وهو لوعفم

 هالص قاضى استر عويضاذا| تاج حبا وغلب كلذو نيش الاوركنل
 اذامن ورص4و علا ركحو ىرهوجلا نمجتاي ىزلاوهض ف احلاامآو حاكما

 ةصاحم هرثصاح ةزوطادلوريلعاوقلض ساينحالقرسسحلا نيكول دل ونال

 نعياورل ىوضنلا لطم اوباكةاراصحو أ نصف او صوحلاذا نورصخت موق لاقي
 زراظفوفل اوني ىنلا لاقي ناخاا الها ١ بوز عمّز اةرجكلو نوصي هكا
 كاةاكزاوصجرسوهل ل اقيو لاقرصُخأا مزرصحا ناذ
 توصل نممنننم | 3الجرلا الشال ذكأ نان اليف صحي ىلا عضوا راصحلا

 .سفت نكي عج تيورلوف

 تاحورقالعلاىرداكقرطاريصعلاا | صحا كف روصغيتسدم
 اهتح اور طاحل ذاكيعوتسا|رصحورصحي | سوي وصح ارى عي لاذ

 مئازج نمءزجتلفيملذا كسانلا عواي نع حاحا صحي ناراصح'
 صحو رش هج خضراء جيوريصح ا هوغوازع
 متالعلاوردالا | 2 ىفسبج مكاو يشلا نر صح

 ة2ضرالاجو ليدالتزبىرزت 55210 ليرجو نعلجيلا

 منقاطرتنصر دال صحم جوسضلاريصح لا رهخرتف
 اريصعلو ةراباريصحلاو ضعي عماوضعب صحا نرسل لجل يح ةريعوب
 نجر صخاو تاززلا نويغشصا| طاسبلا مب عاطقناوا ضم نمؤسلا

 بنج اورهذالا نابذجلا تاريصعلاوأ معنما خاض ضخ افي تيكا الق

 0 حن برم اذا لامن سن وب نعورهن ال ىورد



 دع تقلطاتافصتاقتشلا قلنا

 افاثلا دلجملا 3 تاسللامقن

 ظ اهعمدجوت تاؤوصوم| [(متصرموهويتقن لاق واريصح فلكل
 قاخادحا ترام شارعنا تيرح ىف | ىاقيصحازهتروصعو مت تسح ىا
 سازئا ناكتع هلئاوضر ةيواعم نم عارإل لثلازتسجضإ)لا صحو سبع
 الترب ضر اوءادرا نم توب وهو يس ى زال عضوا رجلا ةزيصح
 اى ليل! صح ربرزلا نب( ىقعلصقعلا | | كك قاس وة اداضلاب يهناكوككو
 |  قالخاكيعصلاووتلملاصفعلا ريصع كبل اراصجيلا
 (لعانالف مهلعصحمت موقلابوغلاقي ١ مور قو نطبلارسابتحإ ضخما ورضا
 كده لعررقرول عوخنمعتضانعاكو | | عمت صح او لماذ ميول اعف جطئاخ
 ارهصحو ةارنا فرصتي قا نهطو | |نم سالوطتاغلا نم صا ىييزيلاو

 انهلعو شالوا روما روسحلا| |مطلصأو مطئا غير وح قاسككل وبلا
 يرق براشو ل طخلات يبمضجز شف ١ اواي ظعلب ىذا لاقي خيري نإ هلال
 ءاسشلا ىف ءلةبرالعناااضداروصحلاو | ئضتعا رشا صج صلو: يلع, صح لو
 حتلاوعلاسم الن موا كاد نماهالكوأ ادحاو ٌئبتس الو زخا ورضا هذخا دقو
 يح اكانالةو حدا ليسو ليزنتلا ف ةمااذارصح صحم لوم كسك نا وهو

 مهيرة يالوءادلا متشيإلئىنلاوهأ | هوزلخو لون يلعووُخ نولوقيو لاق

 اسنلا نوضح داروصجا جر ىرهزالا | مبحوبيالعإ باجر موتك يكلم
 ءانلا انك نلوضحلا ريعيطتسالفا |( قضلاليخلا كاسملاروصح اوربصتملا

 ةنااماىزلاىطبقلاثيدحففأ |. لخ نعبر وك و ءاطعلا ويل جدو
 جيرلاتعفرف لاق رلتقب نايلع و سورلاوأ اعانعتتو اذن العفن الى لاروصعلا
 ءاسنلا ايالىزلاوه روصحوهاداث بوق ١ | قش ىلاعم فرصح تافتشم )ل اعتسا

 ل وعفوهو عضو حاكنلان عرس حا



 تامسلاامقن مهم قانللجا

. 35-8 . ِْ 
 ْ |ةلخغلا هزه لوجدمهرو دصقيضى ا مح) -طغض صع,ترئارسل ا ذرصع

 اهيعش دوضريطو جوز شيرحت ئ مرلظرهت_قض ىلدا

 مسا اسلاو نعيش اوضراشلعا -فرازق

 انيغيطتف 5 تحلل العشا دحار,صعاذا,صعنمرقش مع

 اقيغبإ امكارع قاض لكس عطقتلاو ميلعرضض و ةوقلو لملع كسااينع

 3 سيجا لعربعلا ريصنو قبضت بج مجلا زج )حلا /زمجو
 يدق :ايلاحالا سي ابارك صوص#ل| |رمسعلاياص قميضت او رص اياصررب لا
 لديك ماتقانهلاذيو تكسو فلا رصحل عرض هز هزحل او

 -رللا يشل بخل | (لتماصجاحرلا صح رانك هت
 ثيحنم قثولافةز لاب ضب -__ 0 ليقورٌقلطنمذى عَ

 رتل سفنلا وسل

 صحا وريصحوروصغوه صحّرصحا | مالكلا نعيسجت
 غلا نوسحا ه اردشلا قييضءكلو قاضةرلصوح

 اهرير احن ةعنم ضل رصحا «رصقاقض سحاب ة لعق ة يشد
 ىلعجو|ىغمىَصّحاو نو رصحا ههيمبعل

 ادوصحاو خلا زو صج يقو ىضنرسحا | | قاضوا ىنيز كن مودا ه
 ىسجو)| | تصيب لوك دمورصحرةفرعادكنص

 يطالع و ضاَومَحر حي ردح يحلو هراص ررصرصغ تااطئلخ
 م وصخ العار ذبح تالريصعلا اهوطابي فرن ةصاضوابالعازإظ

 ظ ثلا نعراصعلان كبري لمان | ١ .ةفينت هلم ممقماو ثضععل
 , :انلعجيو ليزنتن ا سليف ارب سلا اهيهار !ضاهنو .درصح ءا درج

 تاه ايدإلالا يا 020.



 تاسللارقت

 لثاسلا ناكتتتضمو قاب موطعملا ينام
 تي
 ءاطحل ارسجؤ عام
 اذالالا نالوا يعير اري طعلرمصتعا

 ظ مشيرطعلا نموا عو اصنع يزخا نم
 «دادرتسا ىف لالا يحاص

 تدعي ورصتعي ى نا وهروصعلاورصاءلا
 منداربغياكيشة لول

 يملا رتصعلاورصقلاو كيرلا تعا
 هيلدا برصتوئشلارصعوأىنلاو

 بنعلاب تكلا قزلي ماييماب قيزلمن
 رصعلا نع
 تاالزلبم اجلا صرنا تيدا ف
 >ا/امناف مزصتحير صتعيزرجت لذ نذوب
 ىزلإوهو طئاؤلا برين اليرب ىلا

 لبق واصلا سهاشل طئاخلا ىلإ جات

 لا اوهرسع اوارمصحلا نموهو أ هتتو لوخدا
 واطلل ناوزلا نم صحب اقنوه مخ ساو
 .  بولطل,نكاىلا

 ”ىشواعطلاب نان ال ٌصغِن ناراصتعالا

 كير يلق ريرسشي ناوهو دامب

 فاّنانلجلا م

 نمدوخام زاك ينس مامكع يزل 7

 مقل رجا للا وءا مل اوجنلرصعلا
 ءاوللاوعرنالصعومضرب نصت 2

 عاريا كارملاراّضعلا

 تول نيحبنالاةرطاو رجلا صتسملا
 مطهرو .تبصع جرارّصع

 "يندد ى يصعد يلاوم وري رات
 انصعلزاككزإ نكتيمس هاوس نم نود
 ءماولملا ىف

 نابل كى ريصعا يركن ال لاقي
 لاقيمّيراصع رنج ناكذا بنعلا
 ىارصبا ورضع ىرصب الو صحامزسام

 كتادزيشعو كاطهر ىاد صعق ون لاند

 اًدالمورائيمنوكيرصعى نس
 داق صعرن اك( شطعر بارا ناب روصعلا
 / لفشاالا نم قبب

 -هسح.- ري طاحل ٌكَسس ةيناربحلا ركع

 نمريوينسع ردع ببر قو كى اب معلق

 َضعو ةيلاربعلا فرصحورصاورأا

 ةسرعلا رضغو



 تاسللإقف مر فاثلاللجمأ

 امصعالااوقلطا ذراغلإةطعلاوركعلاوراصيعلا رجع الاتبلا بوقلاوا ناموا تعلارص
 هيما دعراصعلاوقلطا ريشا غلب ردع | صعيفي توصا بس نوكيءا شالات
 ااممداطعالصاءاطعإةسعيتيطعلارصعلا |بلحت اموزيصعيو هراصعو يذلا ةراصُم

 ميش عسوتول منوطعاذا

 خا ةازمصتعاوتزيطعلاعاجتاراصتعالا !لفملا نع قبامورصعلا نعلاسامقراصم
 داوجتف ناصح رَصعلاو هل رد ١.١ ثداحافنحلو لكن الر صعلا دعباضي
 دنياه اكد ان ووتش ١ ظ رصعلاب

 نخويورما | ٌنصكملاو بعلا هه صخب ىلا رضا
 مها فا عبي ىزلا را صلو صعل عض

 :ان امه لاو قدر اوسسلاربش تك رلاراصعا

 ةعل - -ليرشيراب اهب ءلاوهاشو

 ناري هجمخيد مايجب .

 م زال ن مسنبلاعنمانبه وة معزز زخم

 ظ ظ عتطاراصعالا سوهو
 ملاوتعاو

 انخاراصتعالالصا (لوفاز اة ينمي
 ١١ هسا سول |1



 فايل! ىقجما ويعلم ناسللامّقْف

 رارلارضكلا ووضعنا ور ضيلا ورا اتتغل لفرقرو ل ججي تابزككبر ظل
 -راهنلا نعمل لامر علا | | ةبوضخم ةاَدعو روع ةيحودوس

 ةلغناناصعلاوراغلاو لمللا نإ ارصحلا دالطخ ءادإرب مشكلا ع |نيلل لمت نمور

 2ةىلا :ةاضمع,صعلا ةالصو ىنعلاو أ ظ ركازعلا

 ا امصوان ود تبزل (نمرهدراطغلا

 هلاسبح ب نعلاص#ؤ نالسبجلا معلا ١ ل لاعف ل عواممالن مءاجام لحاوهو

 راصعىبع تالذءاجلاقب ند بيرل ظ ةئالعلاىردا

 داصعداواءلص | تيح ىارهرلا نما 1 انباهد ضر يكوطخلا

 ليقوتارداواهبابش تغلب قلرصعللا | اميناعم ف لصالاو طقل خا وص را نحبتعلا وةيرغف
 ترصحالاةياابشرصع تاخد افاك ظ ا 5 الاقل ايو تضاحو ترد ام لوا 1 مطقلا رات نمتلقلا

 تاردا|ذاتأاضوتو ترم او ةنراجلا لّجطاروثلاوصع توصل صار
 ةالصلااملعتموحاذا نراهن لاقيو ءلصاهرلا ىنعم معلاو بعل صعوأ

 متضعا لقف بابل ا دايز ابسفل ف تادو سيب همك
 ىدحلا نامز علدوصعإ ص ارصعبممض : 5

 بلحاا هيغل دا كلذ نولوشب اوناوومف اضيق دابق ءاهدحتل

 غلب رمصع او عمو زغاوصعي نا غلجا داق ميلا ذاضلإوديقاو ىاضلإى ذُغ
 بنعلاعلا دمعي م غينيا غنبم ينام |!بذملا 1 ياندععرصعلا عز اعتسإلةرفكسرم

 اما تغلب ن يحارب دعووقلطاوث | ىلو بنعلاوصعي اكرصعرق موبلا ناكت
 كايتو اذا فص تاماكتسو ليل كيشنالا راصعلا نيف قبب



 تناسللامقق رع قاثاولجملا

 اثر شتحااذا كلنكو نجلا م02 نق

 بيرحلا ف
 ىف م.يلايوتطخي )باكا ت اوس نمط
 كاادوعو ابونا طغلاوُعَصو لوقت ةقالعلا ىرداالّقاسلنطاب

 هتاكل وبلا نمنيرولابقصلاهوطخملا ررحأ لقا ملعتبصقلا لوانش اذا قباسلا

 اهب تقص لوبلا نمت طق 00 : طا

 ىلا ل غنراطخا عمججلاو وينك بال طل 51[ كرهو لحاو سننلاو قيشلاولتألا

 مغارمناتئاوطخ ال يقوريرتعلإررقلا هرجلوبس مذ ناهرلاو لاضنل لو عضوي

 | ليقو نوجنرا لدا مق زيقو لبالاو

 ةدايزونعلا

 ب >قالعلا ىردا الاهم امز دق اننا ريطح

 لعللورد 0 8 لج

 هلخااذا5دشم اعفاكض لاقي

 هدمرقل رطنرسسفن) عجي ىذلا رم
 بجلؤزوجلا نمر اطتخاككل تاقبو هزرابيف

 ت#َ يطخاهدحاو ]حالى هت ايبصلا

 0 مولا روغلايرحا نقيتسإاكثيحو ناهرلا
 لكس دوةيلطوةمهمدرخاو ةنشدا | دعرطللا قلطاتر تغتسل نوكسو

 العلا دال بعل ا كلذ :

 داجو| ناطختو نالذر هش ىفارطخت

 دقالحلا قرداأل

 امشمزملا هسللف تبن طا
 ةقالعلا قدا 0

 ةقالعلا ىردا» ضل اناصغا# 1



 فاثلا ناجل معلا تيشرت

 ىف |ن هلع ل صال ةعسرلا,لجرلا| | دلرتلاوفيشلاو لام اوردقلا عافت طخ
 مداضيام القز تف)زطخ ناعما | متر خورطخوردقمل ىريطخ] جدو
 فإن راها ورا لاقسؤر

 2 مععيشرلمنا لاقيو نعطلا ضافخل ا

 ءنمواه ل ذمالو اضعضوعالى ام ءاهصة امنا !امرظعل نا لاشمدلو

 فاه قلي ىاماهومسفنيرطاذ+لجر | امموسولاعذءوسورفرشوملاعف نسج

 داهجل ابها فأ |مضعمخورنل نضو هر رض لصياإطخو

 ١ اخيابرهرل ! صال كبر ايرطخلا عيشر ريطجره١هراطخل,عمجورتعقرلا ب

 غلاف الللاقيالكملدعو شل مو يلعأ | سحب لج داوطخ طبر طن طخو
 عشيري نمو ةيزهور دكل ىلا اريطظخإ ها سنلا يشك صيطخلاورتقد

 ه ٌناياعل ناكو ىرقلا ىداورمق ىلا | ةتللفال واق ررقلا ىف ملم فانه
 بيصنو جوار طخ نجلا سبعا هرطخأ يم اوشللا»تودلل لاقيالو لاقزيزمل
 كاسقن لعجن اكلافي لدعلارطخلا | | طخ يظعوه نهدرذل ]ل جرلا لاقيو
 متم نزوا تناو تالغلارطف قطخا ةووسربرطخ ا وريظنلاربطخلاو

 فميلع ىدارتبىنلا قيسسلارطغلا | |تالفل تطخا تيل طخ فل واص
 الو[ طخرل نايكاطخا عمجلاو نهارثلا | ىفرطخاورطخلا فةريظن تربص ىا

 سيخ اوزوغلا ناكل. ةطازع ةطاخملاو المخ او كلثمداصادارطتخت و هض نالذ
 مهطخا يدع ]رت ىنلاقجسلا ف لشمال يظن ىاريطخ ل سيئا تالو

 رطخلا نموه 1ليممل قطخاو طخ
 أضر مط يفادوهرلقرزاكمحاضياام ءاطلاب لاىلاو ءاخل ايه اقلا تلديامل

 نينضارتملا نبط غير عجلا دا رطخا| | رطرمومؤ طخ تاقتشمنمناكناد



 تاسللامّقف 8 ىلاثلاىزجملا ٠

 (لاةنيغلا ملقو اغلا قتكاءاخلا قات ل (لجازاضيانمللاو اقسل ءاقست اة قيدحللا

 انو ث ازوكي لق و فج ن١ لاق ةياوري قل شلال عرب ذكرجامعا

 الد مضمار عتسلزق القااهنحال مالكا اةءمعفر اذا طخ نيربعب طخ لاقب

 ملل[ را 2 نمو عبشلا رع كل ترازعفيافاد ملح

 تيدي دوا ىلع ق ينفي ضنا .هياجاوق ف

 اهعفر سس طخ ظ يحسم 9

 ىذا اب رلاورءلاشإل( لن عاه رهو ريطخل امتسوسولا ليرب_سلقو ءرللا ندب

 اوقكاذ.نوريتخي سانلامعفربا | ملا
 عوفر ليصل اوةعم _ىيقرلا !ىددعتعسرلا | | قاطاطاشنلا عموراتو ليعولا عمران

 | ةقالعلا ىردااكل بالا ةريططس ةراطتخل اميلعربطخلا
 اًيمسفنب تيرتشا لاؤبراطعاراّطلا | (انلا ناطخ أ ماوطانل نمت نارطخ
 نماقتشمو لزع) نه سدر لص خملا نم ظ الامن ارت زا ءاوهف

 ظ نيبعلا نمل ليمءاخن ل درطخ هر ئسلاو ه زازتها لجو لجيلا نرطَخ

 ٠ كح مب نال ع الفل اراطخملا هطومسو مريض و رر وفيس طخ

 لح اب ناقط خيارا جد | | ىخعشدو ري دفران ا
 هرج | | عجازطخ وري طيظ
 انار طي يدش ةهاوذ اك تيكجو

 2 يي ىقما اذاناضالاك كزنكوا هيب ١ول ليان قو ىوققن سلو رن لييريعبلا |

 ٌركها رضي طكوإربثك نيت انني دضاولاقانيغياخ نما



 تالا فك
00 2-95-2222 

 م اواردب لدن ع قلق 2

 ىطا وخل مخ مج ىلإ ارامل ةرّيسنبا

 هموم ا نايا وعم
 قمن لحن طخنماقنررشلا ىف

 0 ا

0 
 5 نير وما دم كا د

 07 تايمنلا ل يدوخ [مىل لشن ظ

 ظ ل 2007 !لايبهددزطخا |

 ظ - قطخالا
 إ

 اهب طخ
27 
 ! درع5دادا ا

 هن

 ظ از كو نكىلا,ىلعو ىلا

 ظ ىلامصتنا |

 لصوا لو ناضاككنب ناطيغإلطخ
 طر جبة طالما 5 اه أىلإ امميلدىفا مساوسؤ | 6 ْ
 ا و ولا

 ةقالعلا ىرداال فاغفر 3 1 يي

 لطنريتخ ذبل اهعازوكر ا

 | وكرم رعب قع ىفر ار طخ وازإطخو

 0 وم ع بر

 ايه ةرض] قو ب ذد اارعش عنقي ثيحأ

 ظ
 ظ ظ
ٍ 

5 

 ظ رتاج عاهد كاش

 ىاثلا لنجل

 7 نب_احفل ا طخ ذا حفيامر ني شوأ | ْ

 00 ولعن اهل وملوب نمعرا رض

 ةكرحنصرطاقتلا مزالياعؤع ع وقلطاو ظ
 -ابهشنلا| (ف

 خلل ارحل نصرت تتلو طاخلا
 رض اذا طخجطخل اقيضأ او

 طاغنلاوةلوصاارنع نطلاورئيتحلا

 '000 ضي لنعولاولواضتتوهد ظ

 أره جاهاد ل اناكين نب لحفل
 لاصايرغين نير رطخو

 ديعولا دعي بن زو طؤج رحت ا كييزمتلا
 ىفا عالبخا و ليعولا يسش ءالرذملا نم ٍ

 اهاشلإدم

 : +ناكى نعيوني ىف مفيسو بجتتلا

 تيعملا لوقا تيبالإل ءارلاو ىم.قيسو ا ظ

 !كبدك لا نعيضا م فيس شوج 0

 بحرم ضرعامن مازنلالاتلالكنت ظ

 نا 5



 ا ممم م

 ل

 5 ا
 | وصضعرح ا وراطق دعا هه نيسوبحلا

0 

 وهقوس سرق ل عةةولغم

 | ايوطوطمواروطقطقو ضال ل ف رطق

 سافل

 وٍةطق نمور قريعيد نوت بهذ

 دو زار عتسالا» نا فام يطقنم

 ةقالعلا ىرداال

 ظ - طققش ”بسيحا

 ت وصد اكجؤر طق نم بسرترطم لوا

 6| هيلع نوهي بج وتلابدحلااملجوطاقنلا

 ابيرقو ه.تبرعلا فرت نم سو ينسعرنع

1 
11 

8 8 
 |-نرق -طان-قر- لدج-فضٌَع

 ا وكل - ب دا -لج- نتج م

 56 ارد رح - نيك لعسرقعلا-

 مف افت ناك

 مينابعلا فرتق تنلجوام

 .-يضغعسرتقن رخف ةزايرسا قرتق

 ربكت-خعاشنت- عفنرا -لاتعلل

 ابد طخ
 ااقلاتل تلدباطق نمدوحامىيشررصمأ

 ظ اٍترطفرطوق ننخا را بدرقل ءاخياب

 ظ اهتزب تلانذتمقل اخاًرطقا ةقانلا

 /طققتاؤ حل ايكلصاواهسإرب تخت

 اتيطخ زجل اءامنمد)طق اهايح تورطت

0 

 ظ

5 
 ا

 تلطقلا تطقاذا ترد كمن ناله



 تاأسللارقت

 ديلاوتم ت طق اهناكرحلو قسؤع ظ !قدتقلا ىاقوغف تالا ف لجيل
 راطفلا نب الاريطقلو ءيقش ىا ءيرطق دحا ىلعتارغلا

 : طقلانوكي ناك دريس نباتي دحىا |لئلالعانهواعنرتسفنب ىوهرطقت
 نزين ا نيتقفاوهريذالانبا لاق ظ تازنقطق ناك

 ٍتَحوا عام نماكلعو نمير (لطقتكب عجن او عطق عزجلا رطقت
 كاذبراسإ عشبام لخارو هوكوا ظ قالعلاى دا

 داطق نمناكو ةطاقلاوهونزيالو ظ هلوزرطقي لانيالكعنل]طاقنايعبلا

 اتمونالاقواضعب ضعب عابتاللبالأ وضوراطقلا نم دوف اميكلا فراطفل 3

 ا[ًوخانعار لوقا سفن عيبلاوهطقلا ءتزتكن وطقب قوارب
 قط خخ ارت ا نم لق رخو ايمتلاتقيإطقت
 دوخاموهوالسرااواجموقلإ طاقن| (لاتويملاوهورتقتلا ف رنغل ,طقتلا
 لصلؤو» لوقا لبالكاطق نم | +برزتب ىنالدوعلإطّقناورطقلا
 عب اتا ءاللا |١ تارطق نمدوخام رميون ركع لقو |

 كلاننمةوخاماضي» ليال اطقو أملا |ترطقتا
 تارطقلا جلا ةرطفلاو رطل

 ايياجوابهادداركااذا ٍقطاقمءتيرك اظقدوعلا |ىعسا ىرداالا ظ
 معئد اا اراد ضوتو ضو متيركاو تيل خاو لَو ئاطقإو تبنلارطقا

 تهقلاذاعالذوار]طقاةفانلات كقإ | |ىطقرلا لابو نم اراك بيلل ايتو ظ
 بلقاس, تنشف هن لب تااشغأ | لا تقلا رطقت نمو سيال يمك بو
 :عملا هذ لوقتبرعلاتعمساوتكوأ | - ايت ىنعمب
 لما داك ئومفمرف كرطَمَلإ | ضمنلا اهضعي لباكإ قت تاراطقلا

 شاتلانلجنا 2



 نس صال فعلا

8 1 
 اتاطغلا : رياططغمو هروطقم ميلود لجأ (

2 

1 

 ا

0 14 
 0 ةطاعمل كل شلإ لني ىعس 0

 1 تاطعل زطعلاب متل طردعملا تن 2-31 رطقا
1 5 
 ا

 بيم مهنا رساغل كامرظقلا إ ٠ 1 + ا 11 ١
 1 ل :

 ٍإ رعب د داك نأ, طق ىفاع لَو مهم أ

 3 5 د
 إ 0-3 6 اا

 1 ) تاس ممل
 ظ طقلو» رنا الكر ْ ْ

 1 5 م 85- ا اك أ

 اناتددوردلا برهم ططلا رضع ا

 3 ا 1
 30 3-0 5 عم, ء.يي كَ 20 1 ا

 0 يسؤعن: تح 5 همم ٍ
 أ

 | اويسلم مسحوب لاق طفاش لزاهيدسي لد
 ا |

 ظ أ اهنلابايشلا ىذه
| 
 ا

 3 :اوهسنار |طعقأ ن نمدييحانلا مغن دايرطقلا

 ظ ,طقتااهجاص وطقم ضا
 !تيمستق اهلحاواهاتقا ظ منطق عار ئشل 3 ١

! 

 0 افا ضراكأو '

 اةيحانل
ٌ 

2 

 ناطقا واتت عضوما نوكيا ا ,طقي نا ناحٌيشرطقا
 اميحأان نم طافت ىعقسؤعلزناد ةلطملا 0 ىطقلا مظعراطق شيع

 تعقشلا | مر طقترلصا جرخربخلا نم غصل)طق
 /تيناكوطةنمىرشلامسيفلاراطقا | ميطقنا نوعان سو خاطكتلط
 ظ ةخدا هريغب
 اقالعقفر دعطور فال لنا فنرطاقتت طاق 1 ايلق ىاءالانمةاطقءاناللاف
 ظ ةوقموز قت نائل طق عاقل مل هالة ناصع نإ وقله نإ علا

 ا

1 

1 530 

 مح ع

 هر
:8 
 دبر طفاق م مد ترغنف :ثيدحلا ف هبأنقوت يعلن زلم موخوزرالا 5

 سس ل ا ا ب ع عسعلا يسم عم سب ع اتا فنا كن "اكن: 88 كت“: ةةةتتتتتثات:تتتتتتتادا_تداند.د_ت##«(دتتاتتةدددي#ا اا اواو الا ا تاتو



 20 44 تاسللامّقف

 اهيتلقنمولل ند. تيمملجرلاءامتفطملا تفوجلاوا عاملا دعا مفإذ

 تطلؤطقلاتمطنلاو تضل تطنلا| تعطترلصا مثب ماعطانمنعطن
 | فلوو وسجل قاط م ضرثكلا ءاملا ىافطنلا نم

 افاطنوانوطنواذ ديو نعطي ماعطلا نممثبلا
 : هفلضم |. فمما فخ وو ورشا
 ظ طقت ىإ| طنت ب ٌضلاورطق | ١تعطت ميج )مع نمطنلاو العلا
 يطب! نهطنو ناليس ءالبإ ناغَطُن ممىبلا توطن بجسد اال جا رنخلاو حرجا

 نعم ىف لصالاوه»لهاليبلق طقاذا ٌطاقنو

 تطنأ | ليت و نوللاف اًصااولّؤللا نعطنلا
 اللاوو صالعو انين زعماء صو ا | ةدحاواو:طرقلامج]يقواهنواقصاا
 ًءاممسارتعِلطُمب تبغ زطتو هلت كاذلكتم
 ءالبا ةطقب

 0 ايفطللا

 طم ةفيصوو طرقم ٌصَلعتُم ملغ
 عود 5 ممم طم ىا ِطسَتم 8

 تطرقت ٌءأملا تفطنن

 وءالا نم ايلقلا و اطنلاورجّئطنلا

 خايف وةيرقلا ف ىقس ل اظل ءال لق
 زنكوالةىفاضلا ءاملا )يقود عرجما6
 ”اصاضإلال عتطق اسااطقلا اهاصا

 عشنا ع طز كيت وكلكم

 هكتالوسر إبل قف هاتاللدرن: ثيرحلا ف
 رطقتوالسعوازمس نعطنندّلظ تياد
 وُطُقلا ىوطتكلاو راطّقلا ةذاطنلا

 حايصلاةجرطقة طاق وطنت:لبل
 ءامل اب تلتبامّيشاملاناداتفضت

 ترطقف
 ةاضتسما] ةعطتن هاكدرَكفلا نعطانلا
 متروتخ ل بقرطقي ىا
 ززقنلا تطنتلا

 يطق ةيناربعلا ف نمطن



 6-5 داو فاثلارلجلا
 :عطنءووسلار اصف ءوسلاؤ سمنان قبلا فك

 اقسنيتباح نييزرباذإمقلا قتشا
 دوكوهوف اتفلابكاتساذالجرلاىشت ١
 ١ قتفيو قي الق اتن قاتفلا ةسابكلا
 | هتطلخو مبيطاقتف مقفي بيطلا قل
 |قشلالصا نهرلاكلنكو ةريغو دوعيأ

 شار باذقتسا هريغب كسلا ق تف
 ظ رافلاقشلصا ميلعلخدت
 لعجاذا نيه انبي يتخ ةيخقانغلا
 هقشو نيهعلاقتفيدنال كار ديناميف
 اباوبلاقثيفلا ل عيثوهوراهغلاقتيغلا
 ظ كالملا ل قو دال لمقو

 ؤ ةشاريعلا قف قتف تلجوام

 يف يخ -قتف- نشب ةينايمسلا قف
 -قكبا وفلان 8

 دوو يف قفل

 ةلارئاوت ناؤةبلص ضر دعةوطقاذا

 صارلي ءعوسل نمطس نإلِؤو طوف

 رطقسو | نو

 زطاتلا طتلا

 مرلاورهيقلا ءاملاتاطق توص 0 لصار

 صدا لصل لاما ءطقتو

 لها هلاقي بيعلا حولاو نمطنلا

 بز قةرحِل يظل نو اهطت فطن

 لوحتب تعطني نالفو ضطىاع وبل
 ىاهيتفغطخامو يد دقيكا
 نزلت ام

 ٌقيخفطلا نيبو اذ ا لجرلاكيطتا اب
 الحي تهطالرناو يرازطمااكيرسا
 تعّطَتو تعط لقو ص066 7

 داش ورش ىاٍنضب عقوا ٠

 لسق ىإى شلات 5

 هفوجلع بد تقرشاريعب» تيك
 ظ اهنم طقترلصا ةداوقنعتبشنوأ

 ةربرلاو عاررل العقلا نإ اثانئطلا ظ 1 01

 ب لاو وقل طاقتءلصا نوجا ذع اذعا

 دع سيدا



 فاملانلجا

7 

 رو هند سوو و
 المعتعدصدعن١ - -

 ل عج نيتفشلاديدحقبتف | | هدلج قر نرش ص إعجو قنع
 ىرخالن عتضتف كرحا ناكناتبعش قلخ_مره - اش. ةدابرساؤ قتع

 ةنورووق اذا بو مالكلانالذقتف :
 ب جاعوتوو اصعلا قاتلا تفلا ظ

 ةايادؤو بلع عرصتو عاملا نيبا أملصاو كاتفناقتشميفردصم

 ناب ممتد كاتم
 ةونغلايلع تحااذالجرلاقتفا ٠ قتيلا الخَّتقلا
 نيد خرقفو عوج نعسائالأ تن ةتفناذاقيتفتمقّنكوقْشََتَك
 نطبلاق عى وتنواتلعقتفلا | | موقلاقشف او ميغلا نمد[ ا قتفلا
 قاقتنالكلا ذب ىسبصخلاقتفلا | | سملازإققتفاو ميغلامزعؤتفت
 صن ءماعوتفلا ماعو تابنلاب ضال هنما دي باععلا نماقتف باصا

 او2سنمساذااةاتف !موقلاّىتنف التو ةاهيلع قبطي نيعرسمشل قانا
 تقتفتف يي



 تاسللامقن رز ىاثلا دلجما

 واةءا دروا دوج تياهنلا غاب يشبك ّ دا لب ىف تر لنغ تاكودا لق ىلا

 اقتعوجرتو قيتعوهفنوقوا نسح | !تقمعاغ كك لذب تيعم حوزتيماو

 اقينعراصو مرق ىا ةناثعو ] در سوزاهكلعولو ا هيوبا تمرخ, نع

 قشعلاربلاهدناوكساما ثيدحلا ىف | [نا تغلي ق قلائنراجا قتاعل مل يقو

 هر ملذ ةربابجلا نعقتعاهللان ”ءالو ارضنا نم قتعو عيدت

 طقراصريلع| سرا اقناع تيمساهلهارتم ف

 تساوا المقل ةكمقيتعلات يبلا | اداة عش نما هعاطتن الت قتشما خوك
 : هك مو وع ةم حعطقنا ىزلا ئشلا كلدنييعت

 ا!سامرّقتعملا ِداََقّتَع درخلا تصنع ىسايو صاف

 ةدعو مسمع لاو ءالطلا| .[نالفج#ؤ قتعلانيبلا عااقي مركق تعلا
 نيب َقتَحدةالعلا ىرداالم دق | [تلؤا ةليذرلالاصخخل نماسا عطقلا لصا

 ليبعلا باد نهج قلإ نما ٌضعوم زب اذا
 اقنع قَتَع وردصرالب قنع ١ اهزعت دل شل اوتعلاو لامجلا قتعلا
 ناصي ثيحو ةنمملا نيئطقدن ما ةةقيتع دعم لقلا سوقلا ىسغلا

 اوراص عب: قتعراص لاملاهكص ىسقلا رف مزخوت ىلا هتلالعوتعلا
 تفدو|جالعتسا دعب نالذَنوّتَحا ىو ةلكعلا ل تعرسوقلا نمد قتاعلاو
 تراضف ءافجل اوظظلخلا سددت ىشب | | ترمحاو تملققلا
 ءافرشملا ةرستبك| | اولا ته حب اكن يمي لقلا قيتعلا
 اهيدقراصاذارملاقتعا اني ةدوجل | اصاويدق ىلقيضعطو

 ركديقنعلاويكللا نيبامققاعلا| | اعتاارج قتعتو يرككء ينال ناصق
 نوقلاعضوولع قالطاوه فن ل قو : الربا اقتع مرّهلا ستور ّوريصت



 نم ى طش ارتس ب نجح نا كاتملا

 يبركو وه قئاطرنم ىشتوارعضوم

 كاتبلا نم
 . فا عل 0

 ةءاتمئاز_ كبي بوفلاورتسلا عاته
 0و . -

 | جدلم قشوارعضوم ندعطققءبذج

 مكئارواما لبق

 ليلا ]عجين اكليللا نمفئاطلا كسلا

 امككاته لدقئرتعاسءنمى غم املفاباح
 يب ةرل
 منصتصلاط

 لولا نع قمت سلا عطق كّمهلا

 !علمبل ا شل قلاب مطق نما خوخ ام نولي

 ديقرلا عطقرف نال تجؤتعلاو عطفلا

 اًتعلاغل كورلا وهو قرلا تالخ معلا

 اًوافمواَعموتْعَبر علاق يعوق

 ظ
ٍ 

 ظ

 ءاقتععجو ىناعو قتعوعف دق

 قيٍفعو قتعموهئانارنؤتعا

 و تقبس قتعن يلع تقتع
 جو ثمرقىا مضلاب تقنع كلذلو

 يووم قتعو تديولفاهظفحد

 >ارذ نم ضهانلا نت اعلا تجين ]يخلا
 ١نمناىرنو ليبعولا لاك-اطقلا

 |قيتعيناكقيسلى ا قتعيمنا

 نمنروقتعياون اك مخ راعي ريطلا قاتع
 ةالومىضراورتمرخملا نسا نهريبعلا
 نوشلاورمركا دحوتعا قاطاوخ نمو ظ
 نض ترجح ودنايصادلامجاد ظ

 ٠ اقيتِجي رمل ىب]يوط
 قداركبلاقتاعل للقوة ياش قناع ةرراج
 قالا نيب قلاوهإبثو اهلها نعنبتول

 نراجلاقتاعلاو تسنعقلا نيبو تردا



 تاسللامقف 4 فاثلاىلجما

 عيش نو ءلإةق انام ءاطعا نكيولا | بكي
 -كادرلعي تاءلا و

 ةغللا ف كتفلا لصاروصنل اوبالاق

 دعم ماكو اعج ةديبعولا كام | ت
 امحاف ماظعلارومال

 واكاك6 اشي ىشلا تقاوم كساغملا

 ءعقاورمال(كلتاذ عونعو بورما

 اهكاحاريلعتنا عملا بالك لئاف | | كّمّقتَو كيدي َكَتَكس فناميلا

 /واستاف هجين ماتا ءاطعا ملكأذ اكوشو كتقواصتكا

 ةقالعلا ىرداالم افاق ائيْش هطعيملو رافصلاىرجملا كتافلا

 هيو لتقف مغمض متنا لجرلابكتم

 ليلد الهمم( شفن نقلا كك ةرهاجع رجلا ول]تقلاوجإ قو جرجوا

 كتف نمل رو ىاقتشا ىلع | كنت ادهوهف اتاغالجر لتق نم اكو

 ةيفاربعلا 13د عميقا :|نلا الاوت ل تقلامث عطقلا ل صا

 -مص- نزخ.طلخ ةينابوسلا ىف كتف لاوهالكب ووو لشقلا ىلا
 - قمن  ىفدو لشن عون - نوت | ومتماوداىا ةكتافمانالذ تككاذ
 - نير نرخ 0 ١ء متلكأتسا

 تلين ”ىضع ارطابت الذ كسْفتل يمس نبا

 او كتبنمقوتشمىعفردصم 3 اًتحلماوبال
 -لثاالع يضل اع قاطرمن مطقلا | (انجزحملا لاي نا كتفلا ديبعوبا لاق
 قا هك سلا اناوزتقيف يلع رشي قع ذاغراغوهد





 تاسللا ىو

 هزل نال شمل ىلع هزلا كح اق قب
 ب م هل ضل ظ

 امس الكفر قم نمسك شل

 ظ كاوضلارنعررنب

 ناضل ةدايناو عاب قل سلا ءكاضلا
 اوعضو اميل قو كحاوض راو
 اومسبت امو اءاحاضب

 مست نعمتؤولا ننساك كحاوضاا
 تايعابرعبراو ايانثوعر الجر سزوبا

 كحاط رحلولاو كحاوض عدراو

 ميشإ مق ليزا لمقو لهشلا عارضا

 قي نيل ذغلا عاطاضاا كاقلاو

 ىلا رعلطلا يلو عااوضااو ىاونملا
)6 

 رجا كدضاورودلاع امض ركوب



 فاثلا نلجملا ما تاسللاهقف

 ميناعم نمايلصاضاغخن الو ءاملافأ ١ اهتوص ىرامهلاٌرمفلاو دهغلاظع
 : بوِضإِق غيل تغب اطقلا طاطغلا
 راصطغنمقتشمىيفردصم :لاإ قو :طاطغمتدحاواطقلا نم
 اعاضمايعابر ىقالثلا عاضملا | 2 اطقلا نرساريطلانهيرض
 :لانمعاضملا عاورلاراصعت | | قمهذاكل لاق لخضاخانا طغاطغلا
 وطماطم ب و حياومالبإطضا| 19 طغاطخلا باوصو تيت ذه
 ءنم بوما كمظع كي مطَعو ظ تٌّةتٌعوطغطغ
 ططغإع حطتروص تار هد .طالتخإل بقوا ني مضبطاطغلا

 ممعايلغجوصمغلاب طماطُملا١ |ليقورافلا]واءايض ليلا خا مالظ
 ةلئازبملا نإ لبق ددورلا| | طاطخلا نموهليللا اوس نميقب
 0 هلا هيبشناةبر لكلا ءاطقلا ذعمب

 «تاصردأ

 ظ

 خف هعم تن لا .ةقالعلا ىدداالئىنغلاطغالاف

 الغلا نقلا توصراكح :طغطغلا
 لنمءاهضاادبوص ك# ؤصاردصم' | اايلغد ارشاوهل ضو اههيشاامو
 تطغطغندقو

 ,جاوماتلغصلا طغطغ

 1 مرو روج تعمشانرز :ناكب لغم ونلا يلع طغطغ

 يلحاولاةرلا اضل لوطا
 كاىضيق اوس ا تعم ثيدحلا ف لوخبلا :لعجادا ظعلا ىلا طوغلا
 هس يسبب سب ينل دع السلا!



 اطَخ هلمكو هٌّطُكتء الإ قع

 هك و لو نس م

 سمقنااداءالا فوهطقنافأ

 ءالاىف نولقامتيىا نوطاخني موقلا 1
 مدونز لخاذ ولا هس

 سلا اكيدشلا ذلارصعلا اشه)ا نطغف هلعفق كاري غيكااوهو شانغن)جر

 صوغخلا ءاللا ىف طغلامنمو ممساداليعرعاذامشاش لا قلو

 ظءورخ اطيطغاّمِخَي همونفظغا (كانوقلاو عوردلا كح توصةشنغنلا
 الاهل يقو :ةشقشلا فردهريعبلا| |شاهلاورفت ةةمتملاو دير بوثلا و

 ومكاسلاططغودقشقشلابغا | 2 ةنفنشلا فهل ةفذشنلا
 ةريخخ قونخلا
 يا ثدى

 طع تضب نية ا توي
 (سعملا قيص حوطغلان

 ىولاءالتبا ثيدح ىفىظعو

 قصعهانعمو لذه نم نوكي نا نكمب

 >ول كوهاذاف والوزن ثيرحف

 ل انلاطيطغلتموغي هانعمركِغَي
 اسس

 طيطخلادنعممللا عطقد ورثت ثيحو

 ىومرفسوواعتا هور دقلارعق نيب



 تاسللامعف

 -ءاملاب

 شئبو نلا نهكلا اجدذاضعفوتللو

 درتلا فءاغي ناب بيطيىا ناجيرلاب

 ةشاشن ةخبمرتنب قح نارلا عم
 الع مست ءازاكت - هارت نعي التشانشه

 هظياموهو هشاشن خص قواشيثم

 8 اهله دوج تح اره عر شن يش تا رسما ءاملا نم

 مضنواهءامرسي ضو ورب غلا لش

 ونعشت ضاالاجو لعد شن ليقو

 سشيشنر يضاللا نالدعجو

 اسم رتوش
 اردرتسج نزو ليفوامهرد ٍنيرشع

 [>متوعبرا تيقوالاو :يقو) عيرو+) شو

 نا تيد ىفو مغصن ئشلا نو
 قا قدصرول ٍلسئلع ملدا اص ىبنملا
 يقوا شع ى تست نمرتكام ث اس نم

 نوشعرنلاو نوعبراريقوالل شنو
 شلام هارد املج حيمجلا نوكيش

 صن لفات عرميسيراص تعصنلاملصا
 تعصتوهو نسشلابداصلا تل نيام

 ةاوسريكليقامواهرد نش عوا ةيقوا

 فاملاسللا "م

 لطارومش
 وهاذا اقنعشيررئاطاشنشن
 هبييريطورنص تنف اغيفخاوهامل

 عومسلاوّخلا نموه- ىافناف فتن ليثو

 لعلا كلددنع
 :ل ع ك١ | ذا دم شنشنف اهلل تعضو

 عمرا توصلا كن مزقلا نهرعرسو

 لالا
 نوعتحن هوشنشل

 ىاةٌنلايءامشعلا لعيب سانلا شب ناك

 قرا اوسل ارثشلاو توم ىلإ . قوس
 ديدشلا قوسلاوهو نيسلابىوبو

 ةقالعلاىرداال

 للحورىفداذالجرلا لجرلا شننم

 اتوص كيران ن»
 ءلوانتوهرثناخا ءاعولا فام شلش

 رتنلاو ضفنلا يشنشنلا

 تشنشلو«لخا بلسلا شنشن
 - جم تعطقو رطب تعرسا ذا للجلا



 مزعل 5 فانا نلجيلا

 كاذلو تلغ شكر نقلا تضاج

 ظ بتاء دج ل عح اصر لشدول اذان دصلا

 دخت يور رقلانايج ناغيجلا

 || | لصاصخلاو ل قجرتيجوف

 دأ دتيغر معلا اره وجا يغيككو

 هطول ادعبز خيم رغتنا تدرباذاردعلا

 ظ

 شيئا ارسفنلا نشاجلا مجالا اذه ليتيولاق

 سفغتلا ضم نالئارٌصلا شوش وجا ظ يل

 درلصىا ل يللا نعشوش ودم ظ الغاهيم-ا اذااثعاهؤتفن

 هال ظ برا وضتط
 قثدحيانيساتوجك< ل صاردصمأ | ام اما نوكيامنكستو ٍلغتناتدباذا

 نميسرقوهو نايلخلا ف لخااذلءاملا| |وارلقلا تحت نبط ١ جياخاب

 دنعتوجرتشنوءاملا نش ناشيجلا ١ | اهنكشاميدنةعموامهنشصيدرابلاءاملاب
 مل عمسام لكك ننكو» بصلااوا تايلغلا كلجو تاانو تلعاذاانعامهؤتغنو

 وب ربحا وج !لاثاعاوعلا لوقادرابلا ءاملاب

 شنئرهلا ةرايلغلا فرب صعلا لخا لوا مايل
 شنلا ناكبرتت الذ قانا كيدح اف | م

 لعسوصر عسا كيننو ٌكزمحإرثَت

 درقلاف والعمل

 اموعلاط خاص نكتبصاداءالل شن



 فاثلاللجلا 1و ناسللارفف

 أدعيه ةوهو وتنال ليغقدكي سازلا نعتعيرلاراّضلا

 تبدل ل فرن قور رك مسوينسغأ | تقوراساذا ىنل لليخلا نم ررمأل
 علق قحيوطح سك ينايرعلا فردق ريدني قاوم: الجد
 هتئاقتشم نمو _عطق تتسرع املهر رقلادلقو غنا تفورعمردقلا

 ”اقتشمنما ضياور زق ييقوانعمام| | وفااه رق ىنعمباضيارتفاواهضبطا

 ءاتااعلا ردا مزخ نم: لقوانعماما | درت تيهسرل لذاعم نعلم الا
 ذعمي <يايرشلا ف ردقراصامق لا أد ُنِقلاَدَرَك انايلغرنععمسل توصل
 ' ةريعو ' | درتقاوابضيطاردقاقيواهررركَي ظ

 هه | ريو قعئاضيا |

 مادقلاو حوبطمى اسر قورورشم قرم

 شنرنيبيرقو نيه دش ف | | درشافو
 سس سل هاج ليد قد اطار هش

 اهخضورود 4# )لي ىنلاوه دلقلارابصإرلا شاه عواد
 :راورخزلاو كل و ةرثكلا ظ ا 7و ورلا! تعيقخلا مالغلار لقا ظ

 © ييسودتعار البا حابطاا مت خاّبطاارلصا -تعقللا
 تادواةنغو تظادسقنلا تشاح تقللانةنلامت

 ”>حرمتعفتراافاتدرانافنايثعلل | | مظعلانابعثلار تاييدووالا

 تااشج تلق عرفوا ا و روم

 2 ١تغيكت كب اقاج تسلا ف |ود اكملعل ةريغصلاةروراقلا دش

 اكعافت ران موهو تنام باهعا كلنكت يهضاعس ارش لإ نورلّقي

 غماواجلل عفترامغوطيفام : ولاد ناك ار كراص ةيناربعل اريعل اق درق ظ



 أ ىاثلا لها

 ىاةدقو لج وريسايلاءارل وش | ٠

 ؟رفلاةنقلاوءاضقلانماماوراسودأ .

 ومتسافاذاةرداقملجرلاترداقا

 ٌئشلارٌنِو ل صا لعن لم تلعن

 ترق لوقت كرقجماىونتنا

 لع لّقعو تين ىاانكوا نكرم | ٠
 اذاهلر لقا انكماكتنَنَ لاقند

 لات تسلا ورنزّكد وريف تظن
 افا تّرَّوقو تائيهىات زنق

 -/قوتلكام ىا ترَدوو تفطا
 ٌتَصَوَفا| ٠
 نرعاورصبا ىاانننم كعر زبر نك ظ

 كردقا

 ظ هلانوئَنلاَكَنَ ظ
 ا ا ل هل

 تاسللاقف

 هورّص ومهما موقلاررق

 لعءاج ىاررقنافسوئاايلعَت رم
 رادغمللا

 هليل نالدضراو كضرا نلاقي

 ةارصاةلصريسلا نيل تناكذ اق داق

 ةهئارو

 اطعاناقيضور لو يت ا لع لد

 0 ينج طييملو نزواو ل يكأب
 اتناك رقورتق لثملا يعل عَن
 قاسمفلا نا نهلديرتقلغمقزر

 ظ رك نم

 8 ايت شل مَّرَكَت

 لا طاوضاضاار لسملاو توارا نكمل

 : ردقىارادفعرطملا لزن, لوقت

 ادلع لجرو بإن مطسولاز 21

 لنوطلاَيَ فل طسو افا ءنتتم

 ريصغلاو
 قحب نإ! اولاوهورتاقر داق جرس

 2 سبككوردشض ندوهزيفو
 م هو

 لاجيرلا نم
 نت“ تاتا



 | تاسللامقف

 ر:قيقح ءلعسالل الو

 ردكم
 درِقلا نالغ توب كج لصاررصم
 ةلةقلا واظيلغائ يش جيطااراكذا

 امو اليو تالغلا نورد قب اوناكممم

 قل اواكاهر| رقم نوبسك هررقلاب
 دادقم نبه لعررقرداقلا ناكر لش
 هيث عسن ارث اهتزيناريغنمزلغلا
 ةررشلاقاطمإزعقاطاو

 لجف عوتتا تافص نمر راقلاوريدقلا
 ربلّقسلاو ةردقلا منان

 -ةئلا ئشلاقفاواذاو ايها
 هر لق هءاج

 ”ىرقياموهومكحل او ءامضفلار نصل
 نييوكيو ماضفلا نم لجيورنع هللا

 هوو هاما

 فاثلا سلجم

 هلوريلع هررقو كلد

 كنقتساإ ام هيللا ةراذتسال شيرحفف

 هلع نا كنميلطاىا كِتردتب

 ةر لق يلع

 ةردقلاورّنّقلاو مق قزرلاردق
 ةءاام ئَسلارَر3َلصا ةوقلارإ دقملاو

 درقلا ىف هءالمىنعمراصءتررقلا ف
 نومسفياوناكشيحو ةهرارقمىفويل

 اماو قزرل مق عر زقرا صر قلاب

 رباع مولا نمع وعلا ىلع ئالطا

 نزوات ل يكالب ئوتسارادقم

 كابر ٍرَقوُرُركَيو رقم لَدَت
 هلل اهررئاورداووهورنستاوةردت

 ةرلغملا كاد لكنمهسالاو ميلع

 كايلعلاملاقي ةٍقلاو ةرَّرّقلاَ

 راك ىا ةَرٌقَم

 دعا يلعة نقلا ىذا لحسن
 ههت.ك[مئيذلا) عرق كلوقردصم

 راردورداق

 وىنغلارلقلاو ادد قل عجئشاررتما

 ةوق لكم نالثكلإ ذ نموهوزاسيلا



 1 را الا .:
 :نكيمال لسع ١ ىف ىاأ | لغسا ىطلا ضعي ءاتني نا ماعلا

 ولىلا لجيل اف لجرلزخضوتبلا| ٠
 دالملاىلاع

 اهساغننمتمطوأرلاتّدَعَت ا |لاقيرناونعكتمم باتككن اولع
 تلعتاملاهئادعبسس ثيرح قا | هدنونعو اناولعو :نولعرتنولع ش

 | تقوشنلبتو تفس ىااهسافن نم | ناولعد يزول لاق اناونعو ةنونع ٠

 تعفتراىز تلاعتى وربو اههاطخ لاف هناونعوهورتمالعامّيغ

 نمو نا تازوعو لاق تررهظو "ىلا نمهالدا لرت بررعلا فىرضز

 ءرباذامتلع نمل جرا ىلهتوهوق | |كنعلو كالعن لم ةةريتكتوورح ىف
 تلسواوساؤلنمدجفوئا| |ناواعداكورنتعو نحل الالثعو
 اهتتقافاتاعنعضيرلاىلعتا | 2 نلا نمت ل بم مين هاللا باتمكلا

 ةوبعىا تا ع لوطن نايلعو نايلع ل جد

 اج قنا ىارب لعالاللريشككل لاقي ريفج تايلظام
 قنص: مو )عرٌولَح ةناربعلا ف لع دالعةلاعىوق شلال تعا

 لص سوينسغلنعوانعماملُع ىوقلا ديرشلا باصاٌقيعلا

 ةمرعلاف | | ةيلعتسلارةاتعلاو لبالنمديلعلا

 العر تناريخلا ف يكع اباكدا ا|ىلعتسملا هلع طعن وقلا

 جيو - لخد-لئينايرس ىف ل عا | نع اسلاورس الاه غش نمتقانلا

 - جرح لض نعي م

 لخرلل لخد دو ةعباسلاءامسلاؤ كعجءاح نوسيلع

 ناسسقل#“ قايضرعنر ديف لع تييلعيفلراربالأباتكن ا! 6 ىلاعتءلوف



 فاثلاىلجم ل مه تاسللامقف

 اا 2 ا ١
 قوثئنوحسعت نااهتوالعف ١ | العوابيلعمظاهارىتساو تجاحللع

 تحت نوكتنااهيتلاغسو ديصلا كاانكمالعتساونرث

 كتٌكارشحولا ديالك ليصلا | 2 وٌلعلاس ىلعلاجرهًولكل جر
 5 ا : كو .

 ىااهالعتسملبق نمرتق اذلاتيذا| ١ لاقي ناهرلا ىف :ناخلا غلباذاسرغلا

 اهيسشضالبقنمأ ١ ةياغلاىلعلعتسادقا
 | اد ما مف وسا ثعيسل ايمتولعومتبلغلجرلا تولع
 هعيسزاحزاناذاناهلضناوهو متيبرض

 ر يان دوال ءانيلال صا عاضتنراولعلا

 اهل لججي ص زيقوةرطصلا ةالعلا | لعتسال# اعإىا!لاعت ءاسنلا ىقاولاك

 دامرلاو نبللا نمو ءاثخالنصراكلا رعالريغى
 متالعلاىرداالطق اللا هيف مت | ١ لزندعدعاو بكر ؤل دعا

 طقاما هلع رع العلا | لاهي اكو ملزنارتبا دل !رععاتملا لَع
 دارعلاهيلعرضي لا ةريزلاهالعلا| | اهوككسمالىنعلاانهفةللعا
 لاقيو ناردنسلاةالعلاو ديدحلا مخ يعناولاع
 امتبالصوفامهباميسشت ةالعتق الل تذارغب موق نعمان نالو لع
 تماهيعافترالئالعقالعلاتيمسا ١ هدو قمد كلذكك
 اهولعو ضرالا ءيلعمتيلعوراولا لعتيلاع
 ةراملا نمدضو ملا ىداع: لي قع ىف تنكا ذا يلا نالذ لع تولع

 لبحر ىللالجرلا لاقي و ميَلَعَي اهتوالع

 و مدع دي علا ءاشرلاو حملا | | اهتلافسو يرلاةوالعذ نكحو برم اذااهيفصضوعلاةانلب ىقتسملا كرر يخدش )العير لَك



 فرشاايسك ةالْكنا | دعاه اوناكو تالا تيدح نمو
 : رشا نى اس ادلا خلع نمن الذ يهم ني اووجرصب وادع ْ

 متلفسن”/متلجم | . ايلاع كبعكلازبالةليق ثيدح ف
 بدوا كيلجر لاقي ب نا لاق | | نول عةعفترصفيرش نيالازناككسا

 لا عميل

 ظ وهزتيلعقل زاك تعي دح فو

 اعملو نيعلا مضب كرد نم

 ايلاعملعجا# العو عالعاوميالع

 ةلئاشاااهلغساو ةانقلا العا ةيلاعلا

 ا ٌتانقلا تيلاعلال قو ىلاوعلاابعمجو
 ىلجونل! تعصنلاوهزيت ورمعنسما

 مسار يلا لاع] قو نانسلا

 ةرطلاحب يبت حامرلا للوعممن
 نسحور ٌءازهب رو مهابش

1 
 لعاواب لع عت ىاةداسوإ زعلت

 لما ىنعٍلاعاهتعل الاى ااه

 مطوجو ايو اهنع نات ىكاعفت ش
 ”ناععكرضراىلا نكح ضرا قوفامّدبلاعلا 2 لذ

 اهالو اموزاجلل و ء[مءاروامىلاو | | ليلا نضيخايلعلا ديلا تيدحف أ
 وقرب ىرخن )ع فلا واما نم كيلع | |:لئاسادغسلاو تف عتلا ايلعلا لفسلا
 000 اديز كيلع هتعىورو عن نكشلذ فور



 الغد ععنرا | دا ئشبللا في

 توجو ولحد وأعو ئذ لكؤذَخ

 هيلاىدعّتر ئقرا متيلاعوميلاعو
 كونك رعردجيو فرج | عفلا

 هولَغ فو ِدوُلَع ترعق
 ااهونعورارلا ل فس تيكسلا نبا لق
 ظ اهوُلَعواهلْفَسَو

 -ُلعَتو لعو لعومف ولع تلاالع
 قعبوه اذاذ سابع نب!تيدح ف

 لع عفرتيى | ىفع
 داذعو نالولعإو ءالعتسإو اًوُلع ءالِع

 هبالاع دايعو دَلَكو ةالعاو

 3 اواعوولكتم يقر اذا لب نال الع 1

 نم لعن |ده رم ا ذاانالذ نالذالع

 ةرترلاقولعلا ىف ناكملاىواعلا
 :بترلاوذ نمل صيىزلارهقلاىلا
 .ةيلاعلا

 لعن عب ىعر عضرت ىلاعنو عيا كيلا

٠. 

- 

 غطورككساد|ضرل ف نالذالع ظ

 ىفاشنا نزجيا

 دعي لئاسلاو ىلاعلامقوذ نمو لزبعا

 مالا ضلولع نم تيتا لقسالو دعإلا

 ءاسب ىلع نمد تيتاوواولا نوكسو

 ماللا نوكسب ولعن تبت اوةنكاس
 ديناوولع نمو ولع تيوواولا مضو
 نمرلاع سلال ع نصترناو لع نم
 تنيغلاوءاذل اهو ّتبسلا ورك
 وق ءاطلا و وداشلاو داضلاو ئاقلاو

 تكورخلا:نهانعامصو ءاظلا

 |ععلرا لعتساو لتعاوراهنلاالع

 ربك اوريظعل

 و و

 واعيالع نم يعم تهنرشل العلا
 ةبادلا اعد نوملاو لبنا ىفالع
 لم الع عت ىشلكو

 د اوديرلاو يراكلا فرسككب يع

 كدعاضيالاقيو ٌءالعلْعَي
 ىلع يرقفلاب

 د قصليمل وكشلننعئشلاابناذاو



 تناسللامقن هه ىاثلادلجما

 نكاسل | وورلا حيت اقلا ىف ّجوُنَكلا
 نايل ايلغلغتةرجئاوردرقلا تلغ -نيزولا ما دعب
 لصايوهانه -اهالغماهالغاوأ ١ ةكرحلا كالتدعب ةرغازن ون ىلاغلا
 عافت لك ضءب تحوالغفاعمنمأ ارد هيزوا2 ىزلاولغلانمؤتّشا
 ميلعولطا ذيك كعتلا نع نعوهو بجيام
 هدى وودنورعم بيطلانميلاطلا ١ | ةفج لتغتواولغاهسقواغتترأرلا |

 هن تلتغاو عاسالو الت غللو اهماوف
 ولا ' ريس نسح تزوج تعفتدا|
 نميزكت يلغتو تفلغتو تللغت ىف كلذو كح مالغلاو راج ابالغ

 ىعمدال/ تلاسرصنوب لاقو ملال وايك ا نلامرقيسو مهب ابشتعرم
 ,تدرا نالاقف تالغنزوجيله مثاولغ ثايشلا ناواغو زوالا نم

 كيراشوا كتي قمتلخ اكلنا ظ هلواومتكعرب
 اهيونيزر لهل نمدلا ني صا زكاجغ ةدرااداشللل اهي _نيمساا مهل |ىلاغلا

 1 -يشياوظو دلل | قسمي اس غافطراطا ولا ١

 1 سس

 ريمضتلا رنع عفتراو بهلذ

 ةقئاع ثيرح ىفوَرلاغلا ىولغلا ظ 8 عطنرا

 ةيخ كلَ تنك( نعملزا ىنضد' كذاك تلاووظعو عفترا تبالغ
 2 اخلاوعاسو يلعن لصمشش لوس ةرو تتااوكك لغو ىلولغاوىلاخت
 كب ركع بيطلا نم عونوهلاق ١ ١تعفخ هالغاولاطو هيماون ترثكو
 هفورعم ىق نهدو روعوربنعوا د وجو عقتريل مورو نع

 تلخت لصرظاتن ميتا | هحاكامضلاددعرصملا هما اخت
 : كييارلدتمناكمجللا ناداص|دض ظ



 فاّثلا دلجملا ٠ مم تثايللبقعك
 كا ا 3

 لاغ نمت ورتشا فلاي ىلاغ تاس ينو
 ف 3 اةغم ىاديلا لعمان نإ

 طعباف ماس هالعو ئشلابىلاغ ظ

 لصاو.يلغا َةأْلاقادص تيلاغ ظن رشا ذاوووعن .لغآ

 لكفردقلا ها ءاراعو عافترالء الخلا | | قربالا( سار ليج دشن تق ةرخ علا

 دواجاواخيمالو نرلاقالغوش[| | سامو ععزلا عادفلا قا ةافصلإ للعلا

 ِش تزواجاًواغرمالاىف تولغ هح 300 ةرخ هزصاقرابإلا|

 هيف تطفاودحجلا ةروراقلا

 بمدرب ليرن ئليعش اهالي ىلاغملا لفغلغت نفوريشلا عرس ةلغلغلا|
 زوالا ننزوهو ياغلاىصغا 1 قعدت اسرولاسرلا :لغلغملا و

 هوس د | |نعسللا طعقاطا دليلا ىليلا نصا
 ىدلا ” يه يضاسفل ةلاسبرلا دلفغلغتلا ءالاورجتتعرس

 ليد نصمم كولا كيذكو اهو ود ةلضاقما

 مولع ةليع ظ

 .متيمار اذا ًءالغو ةالاغممتيلاغ بييرقوه يللا تومج كرد صم
 لعتسش فو مب يسرد قولخلا | | اًعيِقر قرلاناكاذ اداصوصنلاغنم
 يمس ةظيلغلا تاخويطلانايلغاماو

 هقولغلاة الغل خخ مرسال غلا 0 ظ
 ءاهال -ىلغلاهل الغ صخر |ضيقن ءللغلا ْ

 بردقيىنل ممسلادورمدالخلامسسا .نيالواقرلا نارمفتاوالعلص لاغ
 لا ضرالاو طر غلاو لايمالاىدم ردقل ف عفا

 ةلكزوحومدداويزفلا ميل قتست الاخ صي الغر ظ
 ك0



 تاسللاشف ب فانلا ىلا

 ديلا وا قم اى عضوتةعماجإفلا عوررلاريماسموج)يهو عوررلا ت

 هقنعوونيز لعجفٍةوجمْرْغَأ لخردتىااههل غنام

 برلاو امج صخر يقلاوهو لغلا| |ةيشحناونوضضاكوجعاؤرلاورتلالخلا| ٠
 الغل ضر مسل غلب نعوكت ْ اقر زج ءةأرللاهرشت ىذلا بوذا :

 | 2هيرقوصلتقنعلإو 47 اهتريجمب و فهصن ا هزازا تح

  مالؤجاو واراد ءاركتلخادلاُمَّلَعنا | ,لوصاف هلخدامسارف نهرا ل غ

 تالف او :لخلاو ضرا ةدكافو هيق هلخ.دا بيطلايرعّس خور عشلا

 اعلام لخدوالخد امتوكعاغلغلا | (لتغاوو #ككيدرش يلاغلاي زلغتو
 لعةينايمسلاف ناهدبوند كلال) قاقشابا هه عشب كتعلخغت لغلغتو

 ملغزخرل يهتم تنحل للغ نمالغ
 | تبنت الغلا نوذخاي .اناكعمتاو كرعس) وصاوءا راج .تقصلا لو

 قسوة را ضرالاا !لاتح ةللوم تيلغتو تللغت دقف

 ظ دقنلا ف ناكناف لاقيالكيلاغلاب تللغت لاقي هزغلا
 دع لفي ا فلكقاهديعختسا ىرمهوجلا هزاجاو تيلغن
 ظ اهيلغ 7 !تالغتسملا لالغتساو توحئشلاو ئشلالاخ دارا طلخا
 ١ مو هاغلا تطعا:عيضلاتلغاو تلهب نمريصيومب

 ظ قاباهلصاو ئشبتقا اذا لغم أ ىرهللغو نانشلاو ضخ ] قع
 وسلا دا موقلاّلَعَأ هيبرعشالوهو هل مسد

 ظ | عيرل !نمابصتتىذنلا, 0 ةيد وأ ىو ملطلاتسبانم نلَعلا

 و ودنو جباتنلاو ةّر :اجالاو نعللا اولا الع صجنلتا ذضاابىف ةضماغ

 ا تالق ريف تادنئيطع جز ٌلاخل
 او 77

 كك 0101ة1ة و101



 فاّنلا لجل ٍِس تكانسلامقف

 هلخداىا لغناك هّْلَغَو هلخِمِإْلَغ نم كلا سفح اوهو لغلا كلذنمأ

 ىازواغملا نالذ لغلاقبولخرف | |نملقن ٌنِغلانعلاغلا ناب لوقلا
 ءلغكمل غاغواهيطسوتو اهلخبدأ ا اولافالخوهةترموسللا لا لوقعملا

 هيذ تيراوتاممّلُخلا باوصلا نعداحنالذرصب لغ'

 رك ىعمف مغ غلاك ل غلغلا هناخمن

 رجلا نيبللغتيىذنلاءاملالكشلا| اباهال ملا رضعب زخا لضجلا ىف زغا

 ليقو ىراج | رهاطلاءاء الغلا لقد ا تيقتاؤتذلسا اذا ناجل تللغا لاقل

 اًيوهيظ ضرالا جو لعهاظاوه باهالغف تالغاورمغلا:رمائش ريفا
 ديو لج فيش ررجر] ياو يلق للغلاو فلا رليلا عتق تفس
 انياب ىرجي ىذا ءاذا ل دغلا ليو وتم' ١ لس نيج باهال صدري ى نلمح

 3 توصل ىلا ءاملا ل صال تلا "هال مدخلين كار عفن زاجل ن
 ءالا نممتوصا د ضءيامءاعقلطا ةلسو ةلغمجللا نمايش

 تعيعضاإليسلاللغلا قولا ل شمل ياعالاق اد لاغلا
 اهش ىرجاذا راج الكنبب ءاملالغ ظ كح سلاحا م ضفسإل كلذو

 اهلا خلا ءادلالغلغتو | | دوعيف نبللا ضصائش فك زن

 :البوتلا تكس ل راعش الغلا اطرحواامد

 ءال االغلادمهلخ ري ىااهيضللغب| (لف هو للغتولغناو يخاف لَغ

 عل لغلا يلاروصاىف ىرجي ىنلا | | ورهاوجملا ف كلذ نوي يخل خد

 ىف :لالغلاورتوصن لصايءاملا | هلصإ صال نم سرق نهضررعع الأ

 مذدميزاعشلا اجيال اربب ل غلغتلا ءازإل وخد

 سبلت اطبل اطباالبقو عير لئالفلا| ١ لوصول ووختسا للفم



: | 

 تاسانارقت ا ىاتلا للجملا

 مهجر صولا هل

 اق حاعدل يلت ص ركيصا ايوا ظ للعغ
 دك د ااا

 سس دو و
 هيبيغو ىشإاوغخا ل صار نغلاوؤغلا| | اهدرو ةلغلا نيب ٌلَدْعَمو ليلغو

 هيفضي ع ضوم.لخدادناكأ .اليلغ بح او نزح رحت يمس
 لالغا/ميبعوب لاةلالسال كال - هلباإلغر نموه
 لالغاوتةرسال السام دن ايا 5 دصعق قيقسءلاسا هلبالغا

 ظ عوردلا سيل لالغالال يتوق 00 ١ مبر ضعيولاذاريعب ل عوورتملو

 اربلجترلا لاق نويسلالسلالسالو | ارا الراب للغتلا ءاملا اعاهدر و ملص
 ١ ىف ئش نخل راكتاطل ذالجرلالغا | شطع تيقن ضوعلا دعاه درنملو
 ظ ءاغخ ىف ئش ف ناخ نم ]كو ءاغخ | له نمش طعلازعغليلغلاو

 ظ لغدقفا أضاعتماواكول ساس

 رجل نك طلا ودول م غلا ةدادعلاو ٌشفلازيلغو مسكها
 ل بتال



 نمع

 لوىع

 ليغ
 كره
 نطش

 رعد
 ريم
 ريطح

 ملح

 مدع

 ولع





 (بيد

 بجج
 يكس

 بضع
 بضق

 تكن

 جرج
 يج

 6 م ع
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 11 8 ع*



 :  30تل ١

 ةهييتخمي

 هفئص ا 2-01

 نيجي 0 أو بييدالؤضاغلا
 : اسد امإرلا ّكسروُ ويف اولمفإالظ يا ارتسراب ىروتنكلا

 0 طا

 راكل رهونموب | !بمعبطبةه
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 0 ا د
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